
Anul III (XLVIII), nr. 5(28), mai 2013 o revistă nouă 24 pagini, 5 lei 

 
 
 
 

ATENȚIE, SE DĂRÂMĂ! 
clădiri  ieșene de patrimoniu în pericol de autodemolare 

 

„Nicăieri pe pământul românesc nu există alt oraș care să cuprindă 
ctitorii ale trecutului nostru de așa valoare. Orașul Iași este un muzeu al 
amintirii și al sufletului nostru colectiv.” (Mihail SADOVEANU) 
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hazardezi pe teritoriul istoriei trebuie să fii pregătit să-i 
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CCRROONNIICCAA  ●●  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢII 
 

Ștefan Oprea, Axenti Marfa și Ion Caramitru 

GALA PREMIILOR UNITER, 2013 
 

 

O atmosferă elevată, eleganţă, bun-gust şi armonie 
întru frumos, toate ni le-a oferit Gala Premiilor UNITER 
de la Teatrul Naţional din Iaşi, în seara de 13 mai.  
Plusul de farmec – cu mândrie nedisimulată o rostesc – 
a fost dat de ambianța sălii, un spaţiu care-ţi inspiră şi 
respiră distincţie,  bucuria de a trăi la cote înalte actul 
artistic. Și cum totul a fost orchestrat – ca de atâția ani 
încoace – de maestrul „vrăjitor” Caramitru, am avut 
siguranța unei seri încântătoare. Încercând să-mi mai 
moderez entuziasmul (dat de marea dragoste pentru 
slujitorii Thaliei), o să spun că a fost o premiere a celor 
mai buni actori, regizori, scenografi, compozitori 
însoțind teatrul, critici și istorici teatrali, care s-a încadrat 
în tiparele a tot ce stă bine iubirii de frumos şi pasiunii. 
Căci văzându-i pe toţi – emoţionaţi care mai de care – 
am avut sentimentul că teatrul e arta în care se arde cel 
mai mult. Pentru că, dacă Emil Brumaru s-a manifestat 
cu sfială (nejucată!) faţă de onoarea ce i-a făcut-o Ion 
Caramitru premiindu-l, acesta a fost un semn de 
închinăciune a nonşalantului mare poet faţă de teatru şi 
slujitorii lui. Au fost momente în care nu ştiai cine e 
premiatul şi cine cel care vine să deschidă plicul, spre a 
afla câştigătorul, fiecare  venind acoperit – la trup și 
suflet – de haina sărbătorească. Cei care au punctat cu 
momente muzicale această sărbătoare a teatrului au 
fost şi ei conştienți de evenimentul la care sunt părtaşi şi 
l-au aureolat cu încântare. Au impresionat, mai ales, 
Adrian Naidin,  solista Simona Tiţieanu, de la Opera din 
Iași, pitoreasca fanfară din Chetriş. Şi noi, simplii 
spectatori, ne-am simţit înnobilaţi şi ne-am străduit să 
fim la înălţimea evenimentului, răsplătindu-i cu 
aplauze pe cei care ni-l ofereau, cu atâta 
generozitate. Toată lumea a strălucit: de eleganţa 
rafinată a rochiilor, costumelor şi parfumurilor şi de 
lumina intelectualităţii adevărate. 

 

Comentariu și imagini de 
Anca OPRESCU

 

Un eveniment cultural major – Gala UNITER – a 
produs, dincolo de spectacolul în sine, un amestec de 
mîndrie şi prejudecată: mândria de a-l găzdui, prejudecata 
(mâhnită, chiar revoltată) că Naţionalul ieşean n-a primit 
nici un premiu. Să zicem că... n-a fost să fie, deşi parcă 
prea multe premii s-au dus într-o singură direcţie. Să 
punctăm faptul că, totuşi, doi ieşeni – scenografa Axenti 
Marfa, criticul Constantin Paiu – au primit premiul pentru 
întreaga activitate. Anul trecut, acelaşi premiu a încununat 
cariera criticului de artă şi de film Ştefan Oprea. S-ar părea 
că la individual stăm mai bine decât la lucrul în echipă. Ca 
dovadă, nominalizarea, la premiul pentru critică teatrală, a 
Oltiţei Cântec. La concurenţă cu doi, pentru mine, 
necunoscuţi, eram aproape sigur că premiul îi va reveni. 
Dar, surprinsă de cîteva ori de camera de filmat, chipul ei 
spunea că s-a împăcat cu soarta... nominalizării. Nu cunosc 
şi nu discut altitudinea premiatului, nici argumentele 
juriului însă, mie unul, mi  se pare un viciu de formă şi  o 
mică sfidare să premiezi pe cineva care nu onorează 
festivitatea, cu prezenţa. Chiar dacă se află în Japonia. Sau 
tocmai de aceea. Vă imaginaţi Oscarul, sau Grammy, sau 
Cannes-ul fără prezenţa premiaţilor? Or, Gala UNITER 
este un Oscar al României şi ar trebui onorat ca atare. 

Am urmărit Gala la televizor şi, dincolo de tot fastul, 
mi s-a părut, pe de o parte, un pic cam ţeapănă, pe de alta, 
cam gonflată. Cu „burţi”. Au cam lipsit momentele de 
spectacol, interludiile care te fac să rezişti în fotoliu de pe 
la miezul nopţii încolo. Unii premiaţi (şi laudatori) au fost 
generoşi cu vorba, altora parcă le era lene să deschidă 
gura. Dacă nu cumva fiecare sunet al lor trebuia răsplătit 
nu doar în aplauze, ci direct în euro. Şi mă gândesc la 
Tudor Gheorghe care, cu toate insistenţele lui 
Caramitru, n-a catadicsit să spună baremi o strofă. Că 
de!, a doua zi avea spectacol şi nu putea să-şi 
deconspire ceva din repertoriu... (N.T.) 

 

Petru Ciubotaru și Ion Caramitru 

Mihaela Arsenescu-Werner și Ion Caramitru 

Daniel Barbu și Ion Caramitru 

Ilinca Tomoroveanu: laudatio pentru Matei Alexandru 
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Se-adună neam cu neam, notarul  îi adună și le spune: aceasta 
este masa succesorală, atâtea odăi de casă, mormintele, malurile 
de râpă, de pârâu, trupurile de pădure, bucățile de pământ și ce 
mai este de moștenit, mai puțin Cerul de deasupra, care este al lui 
Dumnezeu și al păsărilor. Impărțiți-le sau le vindeți cu hurta dacă 
așa vi-i voia. 

 Oameni buni priviți, aceasta este masa succesorală a 
culturii de până acum și care se scrie în patru litere, cum patru 
părți ale crucii, Iași. Și dacă vă considerați moștenitori îndrituiți, 
hotărâți voi înșivă ce a mai rămas de moștenit din vechi, într-un 
oraș hărțuit de interese imediate, mofturi, afaceri de foc de paie și 
câte și mai câte.  

Împreună cu Vasile Ilucă, neobosit cercetător de documente și 
colecționar de stampe încă vii ale orașului feudal, al celui 
patriarhal, greblăm,  stradă cu stradă, zone și cotloane mai puțin 
scoase la vederea turistului cultural. Printre blocurile de dormit și 
mâncat, parastas de case vechi, umile, dar păstrătoare de un anume 
stil moldovenesc, de anumite detalii pe care se pot construi teze 
de doctorat. Din nefericire, în multe locuri, casa exponat parcă 
se scufundă, apăsată de învecinatul tampon de ciment și sticlă, 
hotel, imobil pentru birouri sau ce-or mai fi. N-am citit prin 
presa noastră sprințară ca poliția de patrimoniu (se pare că 
există și așa ceva) să fi amendat ori cetluit vreun demolator de 
istorie pentru lehamitea sau refuzul restaurării imobilului 
dobândit pe cale juridică la a doua, a treia sau la mână moartă – 
ca la poker – sau să existe vreun paragraf de lege care să 
impună judecarea în regim de urgență a litigiilor care au ca 
obiect tocmai dreptul de proprietate asupra unui imobil de 
valoare patrimonială ce necesită, altă urgență, consolidarea. 

Apoi, cine îl poate obliga pe proaspătul proprietar al unei 
clădiri istorice (în care a funcționat o filială a Academiei sau un 
Museum) să irosească bani când acela, proprietarul, vrea s-o vândă 
cu grăbire unui cumpărător iluzoriu? Iar clădirea de după inscripția 
„De Vânzare” este deja în metastază vizibilă! Că își face nu știu 
care om de afaceri hotel de câteva etaje în coasta unei clădiri de 
patrimoniu (deși legea impune obligatoria distanță de 100 de 
metri), asta nu contează: s-au învârtit niște bani, PUZ-uri la 
purtător și ceva telefoane Pe Sus și iată că s-a trecut peste 
Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național din județ 
(actele se fac mai mult prin București) și se adaugă un nou 
kitsch exact în inima istorică a târgului.   

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În plin centru, peste drum de Universitatea de Medicină, pe 
fosta Uliță a Hagioaiei, (astăzi bulevardul Independenței nr. 16)  stă 
încă în verticala ei clădirea ridicată la finele secolului XVIII de 
logofătul Vasile Rosetti. Construită în stil neoclasic, cu boltă pentru 
trăsuri, cu parterul structurat de bolți pe arce, clădirea avea să atragă 
atenția membrilor Societății de Medici și Naturaliști din Iași 
(înființată la 1833) care o cumpără în 1841 de la Agripina și 
Costache Sturza pentru a muta aici exponatele Muzeului de Istorie 
Naturală (înființat în februarie 1834) inadecvat expuse la Casa Balș 
sau în Sala Mare de la Academia Mihăileană. Este primul muzeu 
de acest gen înființat în Principatele Române și, ca instituție 
culturală, avea drept scop să prezinte publicului din Iași „bogățiile 
pământene și subpământene ale Moldovei, precum și curiozități din 
alte părți ale lumii”.  În Articolul 5 din Proiectul de cumpărare al 
casei de către Societatea de Medici și Naturaliști se menționează: 
„Cumpărarea acestei case este destinată special pentru Cabinetul de 
Istorie Naturală sau Muzeu, fiind făcută într-un scop al binelui 
public”, mențiune care dovedea, implicit, obligația comunității de a 
contribui la cheltuielile inerente menținerii în funcție a acestui 
muzeu. Cotizările sau daniile membrilor Societății dar și ale 
filantropilor (între care Anastasie Bașotă, care plătea 2 galbeni pe 
lună) erau insuficiente față de cheltuielile Muzeului astfel încât 
„Departamentul din lăuntru”, prin porunca 11 599 din 16 april 1844, 
aproba ca locul viran de la est de Muzeu să fie amenajat într-o piață 
publică pentru desfacerea produselor agricole. Producătorii plăteau o 
taxă de care beneficiau Societatea și Muzeul. Piața publică a fost 
desființată în anul 1872, când, din initiațiva lui Grigore Cobălcescu și 
Anastasie Fătu, locul se îngrădește și se organizează o mică Grădină 
Botanică în care Dimitrie Brândză, conservatorul Muzeului din acea 
vreme, plantează diferiți arbori, printre care cei doi stejari seculari 
declarați în 1973 Monumente ale Naturii. 

Imediat după 1944, ca proprietar silnic, statul preia clădirea 
fără a modifica substanțial profilul, activitatea, atât a Societății 
Medicilor și Naturaliștilor sau a Muzeului care sunt asimilate 
bugetar formelor existente atunci. Trecut în 1952 de la 
Ministerul Culturii la cel al Învățământului, Muzeul continua să 
fie deschis spre public dar și pentru cercetarea academică prin 
trecerea sub administrarea și îndrumarea Universității 
„Alexandru Ioan Cuza”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constatăm, chiar dacă așa ceva pare deranjant actanților 

dramei imobiliare, faptul că fosta Societate a Medicilor și 
Naturaliștilor este obligată să își restrângă domeniul de acțiune 
doar la medicină, de unde și componența strict medicală a 
membrilor, marea majoritate fiind și cadre universitare. Spre 
onoarea ei, alături de organizarea unor importante manifestări 
în relație directă cu Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Gr.T. Popa”, Societatea – numită Societatea Științelor 
Medicale din R.P.R. – filiala Iași, editează Revista Medico-
Chirurgicală (52 schimburi cu reviste din alte 39 de țări). 
Domeniul de cercetare și dezvoltare a patrimoniului științelor 
naturii prin muzeu revine, în clar, Universității „Al.I. Cuza”, 
recte Facultății de Biologie. 

Conviețuirea consensuală a Societății Medicilor și 
Naturaliștilor cu Universitatea „Al.I. Cuza” a rezistat până în 
2008 când, deși pe lista de priorități ale Universității aflăm că se 
înscria și suma necesară reabilitării edificiului de patrimoniu,  
conducerea Societății de Medici și Naturaliști invocă în instanță 
necesitatea „actualizării dreptului și a formei de proprietate 
asupra sediului Societății de Medici și Naturaliști, fără a afecta 
buna funcționare a Muzeului de Științe Naturale, aflat sub 
patronajul Universității „Al.I. Cuza” Iași, urmând ca, prin 
cooperare, să se poată realiza reparațiile capitale pentru un 
imobil aflat în Patrimoniul Național ...” 

Procesul aduce în fața completului de judecată și Primăria 
(reprezentând Statul) dar și Universitatea „Al.I. Cuza”, care își 
susține pe mai departe primatul administrativ și dorința ca, în 
calitate de proprietar recunoscut legal, să facă de urgență 
reparațiile capitale la edificiu. Dincolo de decizia juridică, 
dincolo de comuniunea interesului ca Muzeul să fie menținut în 
funcție, după aproape 5 ani de procese,  consemnăm situația 
tragică a imobilului. 

 

Muzeul de istorie (naturală) devine… istorie 
 
• Clădirea, edificiu de patrimoniu cultural național (subsolul 

deteriorat de pânza freatică, pereții exteriori fragilizați, 
acoperișul cu numeroase nișe, și, în sine, construcția serios 
zdruncinată de ultimele seisme) impune cheltuieli în creștere 
proporțională cu fiecare zi de degradare; 

• Prăbușirea clădirii (determinată de prelungirea procesului 
degradării și de lipsa suportului legal necesar instituțiilor 
implicate pentru cheltuirea banilor destinați consolidării) va 
conduce la dispariția sediului pentru cele două entități 
academice, științifice, creând, ca urmare, și alte probleme – de 
redistribuire a exponatelor din muzeu, personal etc.   

• Prezumția unei extensii catastrofice a procesului de 
degradare a clădirii până la găsirea unei soluții amiabile  prin 
hățișul de legi, norme, revederi, adăugiri, O.G.-uri. Spre exemplu, 
conform asumării guvernamentale a legii retrocedărilor, în situația 
Muzeului ar putea funcționa prevederea prin care „Guvernul 

va stabili, prin hotărâre, imobilele pentru care foștii proprietari sau 
moștenitorii acestora au obligația de a menține afectațiunea de 
interes public”; în această prevedere, dacă Societatea Medicilor ar 
deveni proprietar recunoscut (peste un an sau doi), la cererea 
Administrației Publice Locale se va înscrie și Muzeul. 

Din nefericire, exact la două zile de la discuția purtată cu 
personalul Muzeului, o parte din zidul de sub acoperiș s-a 
prăbușit, clădirea anunțând la vedere continuarea auto-demolării, 
timp în care unele dintre cele 300.000 de exponate sunt supuse 
deteriorării. În rest... cuvinte, opinii, păreri, așteptări și 
ireversibila trecere a timpului. 

Între cele 300.000 de exponate, Muzeul de Istorie Naturală 
din Iași păstrează, între altele, și donațiile făcute de Jacob Czihak, 
Gheorghe Asachi, Mihail Sturza, Veniamin Costachi, Alecu și 
Teodor Balș. (Scheletul elefantului Gaba a făcut ca localnicii să 
denumească muzeul și „Casa Elefantului”).  

Aici, între alte evenimente de rezonanță istorică se 
consemnează: alegerea generalului conte Paul de Kiseleff ca prim 
Membru Onorific al Societății (4 februarie 1834); alegerea ca 
Domnitor al Moldovei a lui Alexandru Ioan Cuza (3 ianuarie 
1859); înființarea primei Grădini Botanice din Iași; aici a 
funcționat, pentru o vreme, Trezoreria Țării Moldovei. 

 

e - n  p e r i c o l  ș i  
 

CASA BAȘOTĂ !  
 

Într-o învecinare de destin comun, ceva mai în susul 
bulevardului Independenței, la răspântia Sărăriei, se află o altă 
clădire de patrimoniu, casa care a aparținut unuia dintre susținătorii 
activității Societății Medicilor și Naturaliștilor ieșeni, implicit a 
Muzeului de Istorie Naturală, logofătul Anastasie Bașotă.  

Anastasie Başotă a înfiinţat în iunie 1838, la Pomârla – 
Botoșani, cea dintâi şcoală cu internat pentru copiii ţăranilor, se 
pare că prima de acest fel din ţară. Din clădirea veche, după atâtea 
restaurări a rămas doar chilia bisericii de atunci și, risipite prin toată 
Moldova, alte și alte clădiri, între care și cea situată în Iași pe strada 
Sărăriei. Dezvoltând planul propriu, înfiinţează şi un Institut cu 
toate clasele trebuitoare, pentru ca un elev, la finalizarea studiilor, 
să fie primit în orice universitate din Europa. În clădirea de 
patrimoniu cultural din Sărărie, logofătul Anastasie Bașotă avea 
să-și dea obștescul sfârșit, capăt de listă al luminaților boieri 
filantropi de la sfârșit de secol al XIX-lea. 

Un bar, un restaurant... Unde este proprietarul?  Ni se arată 
vârful unui deget ridicat în sus. Urcuș scârțâit, iar acolo, dincolo de 
ușa pe care scrie „Director”, un cineva care nu schițează nici un 
gest de vagă amabilitate. Scurt și la plesneală, anunță că nu acordă 
sponsorizări, audiențe pentru presă, că nu el este proprietarul ci 
Ministerului Agriculturii, că acoperișul, zidurile, etajul ăla 
nenorocit și ce mai e pe acolo sunt ale Ministerului și gata.  L-aș 
întreba ce știe de Atanasie Bașotă, de Academia de la 
Pomârla, dar nu are rost. În pseudo-boiereala lui, directorul 
vremelnic al ISPIF Iași pare un arendaș de casă; are pe cap 
problemele îmbunătățirilor funciare, nu-i treaba lui nici starea, 
nici destinația clădirii. Drept pentru care coborâm spre josul 
care e mai sus decât susul. Câteva fotografii, un paznic ursuz 
și responsabil de ceva știut doar de el, că au mai fost și alții 
care au furat pe aici. Se cam fură pe aici, domnule! 

Aurel BRUMĂ 

 
  

CCRROONNIICCAA  OORRAAȘȘUULLUUII  

PATRIMONIU ATENȚIE, SE DĂRÂMĂ! 
Clădirea în care a fost ales Alexandru Ioan Cuza domnitor 

 

Aici, în Moldova, un teritoriu eroic al existenței sub 
atâtea și atâtea năvăliri, trădări și ocupații vremelnice, 
incendii și jafuri, jafuri și incendii, fiecare casă veche, conac 
sau turn de vechime coborând sub suta de ani ar trebui 
păstrate ca sfinte moaște și, mai mult, ajutate să nu se 
deslipească de rostul lor mărturisitor, să aibă funcționalitate, 
duh, sistem de respirație, de viu între vii, de podoabe, fiindcă, 
scria Sadoveanu:  „Nicăieri pe pământul românesc nu există 
alt oraș care să cuprindă ctitorii ale trecutului nostru de așa 
valoare. Orașul Iași este un muzeu al amintirii și al sufletului 
nostru colectiv.” 

 

 „După 154 ani de dureri, de umiliri şi de degradare 
naţională, Moldova a reintrat în vechiul ei drept, consfinţit prin 
capitulaţiile sale, dreptul de a-şi alege pe capul său, pe Domn. 
Prin înălţarea ta pe tronul lui Ştefan cel Mare, s-a înălţat însăşi 
naţionalitatea română… Alegându-te pe tine Domn în ţara 
noastră, am voit să arătăm lumii ceea ce toată ţara doreşte: la legi 
noi oameni noi.” 

Mihail KOGĂLNICEANU
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CCRROONNIICCAA  ●●  RREECCEEPPTTĂĂRRII  

 

O CARTE 
CONTROVERSATĂ 

DE CE ESTE ROMÂNIA ALTFEL? 
 

CURAT CONSTITUȚIONAL… 
 
Reputatul istoric Lucian Boia îşi începe demonstraţia de 

răspuns la întrebarea „De ce este România altfel?” cu argumentul, 
socotit de el forte, că românii şi-au constituit statul (statele) abia în 
secolul al XIV-lea, cu secole întârziere faţă de alţi europeni. Şi n-au 
mai recuperat handicapul, ba au mai acumulat şi alte hibe! 

Neîndoielnic, aşa stau lucrurile. Şi năucit de acest zdrobitor 
argument, cititorul admite fără crâcnire ploaia următoarelor 
comentarii ale autorului, sfârşind prin... a-i fi ruşine că aparţine 
acestui neam bicisnic.  

Pe când zăceam, aproape fără suflare, la pământ, cu argumentul 
menţionat înfipt adânc în conştiinţa-mi naţională, Diavolul logicii 
îmi suflă: - Statele Unite ale Americii s-au înfiinţat abia în 1783!  

Se ştie că „suflatul” e salvarea tuturor elevilor nesilitori. Mi-am 
mai revenit şi am început să-mi prefir în „mintea românului cea de 
pe urmă” cunoştinţele: coloniile spaniole din America de sud s-au 
constituit ca state în urma războiului cu metropola din 1810-1826: 
Argentina la 1826, Bolivia la 1825, Chile la 1818, Columbia la 
1813, Ecuadorul la 1822, Paraguayul la 1810, Peru la 1821, 
Uruguayul la 1811, Venezuela în 1830. În aceeaşi categorie 
temporală intră coloniile spaniole din America centrală: Mexic, 
Guatemala, Honduras la 1821 şi Cuba, abia în 1898. Mai putem 
adăuga colonia portugheză devenită statul Brazilia la 1815 şi 
colonia franceză şi apoi engleză Canada, ce a obţinut statutul de 
dominion la 1867 (deci nu este stat distinct nici în ziua de azi!). 

N-am mai trecut la alte continente. Am revenit triumfător în 
Europa, cu divizia de argumente americane căreia i-am adăugat un 
supliment gras: câteva dintre aceste „state întârziate” sunt „şi mai 
altfel decât România”, nu au rămas în urma vechilor state-
metropolă europene, devenind din colonii engleze, spaniole, 
portugheze, franceze, state egale şi   aliaţi doriţi de vechii stăpâni.  

Tocmai mă pregăteam să dormitez liniştit pe „sacul meu de 
contraargumente” când, pe neaşteptate, acelaşi Diavol al logicii 
mă provocă: - Dar n-ai finalizat „de ce sunt, unele dintre  aceste 
state întârziate „şi mai altfel decât România!” I-am replicat: – 
Doar nu vrei să scriu acum 15-20 de cărţi, pentru a face această 
demonstraţie! Şi am continuat cu un argument practic: – Unde 
găsesc eu editori pentru atâtea cărţi? Într-o perioadă de criză?  
Mi-o întoarse aparent înţelegător: – Ai dreptate. Dar n-ai 
putea... măcar pentru SUA... e totuşi o putere mondială, un 
model chiar pentru toţi europenii. Şi nici nu-i nevoie să te 
întinzi prea mult. Că nici nu ai suflu, mă stimulă el, cu o 
înţepătură. Hai, stimabile, o dădu pe un ton prietenesc. Clarifică 
măcar problema Constituţiei. E o problemă esenţială. 
Constituţia e temelia statului. Ea conţine programul de 
funcţionare al statului. Mergi la miezul demonstraţiei!” 

Avea dreptate. Constituţia oricărui stat conţine prevederi 
referitoare la structura şi funcţionarea statului. Ea este planul 
Casei unei naţiuni şi defineşte regulile ce domnesc în această 
casă. Constituţia SUA a fost adoptată în 1787 (în vigoare de la 4 
martie 1789) şi exprimă, după opinia americanilor, ideile şi 
voinţa „părinţilor fondatori”, fiind adoptată fără vreo presiune 
externă. Curgerea timpului şi împrejurările au impus anumite 
modificări, pe care americanii le-au făcut sub formă de 
amendamente (adăugiri, reformulări, ştersături). De la 1787 şi 
până azi, americanii nu şi-au dărâmat Casa (Constituţia) iniţială 
pentru a construi alta, ci i-au adus doar modificări, îmbunătăţiri. 
Primul impuls a fost puternic, dar s-au moderat pe parcurs. În 
septembrie 1789 au adoptat 10 amendamente la Constituţie (Bill 
of Rights- legea drepturilor). La 31 ianuarie 1865, printr-un 
amendament la art. 13 s-a interzis sclavia în SUA. La 28 iulie 
1868 un amendament la art. 14 a acordat drepturi civile 
negrilor. Amendamentul la art. 15, în 30 martie 1870, acorda 
drepturi electorale negrilor. Amendamentul din 16 ianuarie 
1920 interzicea fabricarea şi consumul băuturilor alcoolice (A 
fost în vigoare până la 5 decembrie 1933). Cel de al 19-lea 
amendament, adoptat la 28 august 1920, dădea drept de vot 
femeilor. Etc.  

Cum au procedat românii? Se consideră că prima constituţie a 
românilor o formează Regulamentele organice, al Moldovei şi al 
Ţării Româneşti (1831). 

Dacă acest prim plan al Casei românilor a fost rodul gândirii şi 
voinţei proprii, puteţi decide şi singuri, cunoscut fiind faptul că 
Regulamentul a fost elaborat de comisii ale divanurilor boiereşti din 
Moldova, respectiv Ţara Românească, prezidate de consulul general 
rus L.M. Minciaki, în condiţiile administraţiei militare ruseşti în ţară, 
condusă de generalul Pavel Kiseleff, iar textele au fost în final aprobate 
de ţarul Nicolae I, de la Petersburg. Mai adăugăm că românii din Ţara 
Românească, nemulţumiţi de „amestecul” ruşilor în propria Casă şi-au 
proclamat o nouă constituţie, la 9 iunie 1848, dar înfrângerea revoluţiei 
a făcut gestul efemer şi s-a revenit la Regulament. Marile puteri 
europene nu agreau nici dorinţa românilor de a-şi gospodări singuri 
Casa, dar nici pretenţia Rusiei şi a Imperiului Otoman de a-i „îndruma” 
pe români. S-a ajuns la un compromis. Cu participarea tuturor 
„îndrumătorilor” românilor spre modernitate (Anglia, Franţa, Austria, 
Prusia, Sardinia, Rusia, Imperiul Otoman) li s-a impus acestora o nouă 
Constituţie, Convenţia de la Paris – 7 august 1858.  Semnificaţia? S-a 
dărâmat vechea Casă a statului şi ni s-a construit o nouă Casă, după 
un plan conceput de străini. Românii sunt un popor adaptabil şi au 
făcut tot ce au putut pentru a se simţi bine în noua Casă. Au reuşit 
unirea Moldovei cu Ţara Românească – 24 ianuarie 1859 şi chiar 
au restructurat Casa, adoptând o nouă constituţie – Statutul 
Dezvoltător al Convenţiei de la Paris – 2 mai 1864.  

Lucrurile păreau să meargă într-o direcţie bună, ca să folosim o 
formulare ambiguă obişnuită în sondajele actuale de opinie. Pare 
normal ca locuitorii Casei (statului) să fie cei care îi trasează structura 
şi îi stabilesc regulile de funcţionare. Pentru ca această situaţie să se 
producă şi permanentizeze, trebuie ca toţi locatarii să fie de acord cu 
cele stabilite, iar vecinii (străinii) să nu dorească „să-i  ajute” în a 
adopta modelul lor de Casă, sub motiv că e mai bun! 

După 1864, unii dintre români au văzut un model în Constituţia 
Belgiei. Şi s-au gândit că ar fi mai bine să-l adopte. Şi pentru că noul 
model era străin, cu reguli de funcţionare străine, au încredinţat dirijarea 
lui unui străin, principele Carol de Hohenzollern. Au demolat vechea 
Casă a statului şi au construit una nouă – Constituţia din 1 iulie 1866.  
N-a trecut mult timp şi au început să regrete fapta şi să se vaite („a venit 
un rege neamţ şi ne-a pus cu gâtu-n lanţ”). Chiar cei ce îl aduseseră pe 
principe, au încercat să-l dea jos de pe tron. Dar Principele s-a dovedit 
un maestru în arta călăriei, nu s-a lăsat aruncat din şa şi a impus 
disciplină şi stabilitate în Casă. Nu a mai admis demolări, ci doar... 
amendamente. Unul dintre ele, sub presiunea „rudelor” prusace şi 
franceze. La 1879 s-a modificat art.7 din Constituţie pentru a se acorda 
drepturi evreilor. În 1881 un amendament al Constituţiei consemna 
transformarea României în regat.  

Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor la 1918 se impunea  a 
fi consemnată într-un nou act fundamental – Constituţia din 29 martie 
1923. S-a rezistat tentaţiilor şi îndemnurilor la demolarea vechii Case 
a statului şi reconstruirea ei pe baze şi principii noi. Constituţia din 
1923 relua, în mare parte, prevederile Constituţiei din 1866 adăugând 
prevederi impuse de cerinţele epocii şi de extinderea teritorială şi 
demografică a statului. Pe când stabilitatea şi moderaţia îşi arătau 
roadele, au intervenit ambiţiile personale ale regelui Carol al II-lea, 
care, prin Constituţia din 27 februarie 1938, a introdus un regim 
autoritar. Tensiunile internaţionale şi bulversările sociale interne s-au 
răsfrânt distrugător asupra Casei statului. În septembrie 1940, a fost 
suspendată Constituţia din 1938. La 31 august 1944 s-a revenit 
(parţial) la Constituţia din 1923. Aparenta revenire la stabilitate a fost 
ruptă prin înlăturarea monarhiei – 30 decembrie 1947. 

Demolarea statului monarhic a fost urmată de clădirea şi 
reclădirea unui nou tip de stat după modelul URSS. La 13 aprilie 
1948 o nouă Constituţie instituia Republica Populară Română. În 
ritm rapid, Constituţia din 24 septembrie 1952 a stipulat că PMR este 
forţa politică conducătoare în stat, iar Constituţia din 21 august 1965 
a decis că statul e socialist şi se numeşte Republica Socialistă 
România. Au urmat două amendamente, în 1968 şi 1974, ultimul 
instituind funcţia de preşedinte al republicii. Aceste trei Constituţii 
ilustrează (doctrinar) trecerea succesivă de la modelul democraţiei 
liberale la modelul democraţiei populare şi la modelul socialist. Iar 
din punct de vedere al internaţionalismului... trecerea  de la modelul 
sovietic la modelul naţional românesc.   

Ca şi la 1866, după 1989 unii români au râvnit la un model străin 
al Casei  statului! Interesant este că l-au găsit tot în Belgia, la 
Bruxelles. O Casă politică europeană, în care s-au declarat gata să 
intre. Pentru a convinge, au demolat Casa Republicii socialiste şi au 
construit o Casă model european –  Constituţia din 1991. 

 

Fie că au fost neglijenţi la construcţie, fie că n-au nimerit modelul 
potrivit din prima, au decis să dărâme Casa şi au reconstruit-o, după 
modelul zilei, în  2003. Strădania le-a fost apreciată şi  au fost primiţi 
în Europa politică, pe bază de egalitate – condiţionată. N-a trecut mult 
timp şi proiectanţii, constructorii, locatarii, poate şi Inspectorii de 
calitate în construcţii de la Bruxelles şi-au dat seama că şi această 
ultimă Casă are inconveniente. S-a decis: urmează demolarea şi 
reconstruirea! Atenţie, cad pietre! 

Şi pe când şantierul de construcţie se pregăteşte, naivii, inocenţii 
se întreabă: De ce sunt alţii, altfel şi de ce nu suntem ca ei? 

Pentru că alţii (americanii) au avut în 226 ani (1787-2013) o 
singură Constituţie, iar noi, în 182 ani (1831-2013) un număr de 12. 
Americanii şi-au construit Casa statului după propria voinţă şi 
concepţie, iar noi după voinţa şi concepţia unora şi altora, de aici şi 
de aiurea. Constituţia românilor, Casa statului român a fost 
totdeauna după moda zilei! 

Traian D. LAZĂR 
 

LOGICA ŞCHIOAPĂ  A 
SCRIERII  ISTORIEI   

v  
Ca în orice disciplină socio-umană, şi în scrierea istoriei există 

standarde fluctuante. Aceste standarde depind de mai mulţi factori, cel 
mai important fiind, din câte îmi dau seama, acceptarea tacită a unui 
anumit gen de teorie asupra adevărului. La o extremă sunt cei ce cred 
că istoricul trebuie să fie un vajnic apărător al teoriei adevărului 
corespondenţă: orice enunţ trebuie să trimită la fapte, iar faptele 
trebuie să fie stabilite neproblematic prin apelul la documente sau 
dovezi nescrise. Apărătorii unei asemenea perspective cad în eroarea 
de a crede că dovezile pot vorbi de la sine, că istoria este un fel de 
ştiinţă a naturii. Din păcate, faptele nu sunt totdeauna atât de evidente, 
aşa că adeptul adevărului bazat pe corespondenţa cu faptele trebuie să 
fie dublat de un abil hermeneut. La cealaltă extremă sunt cei ce cred 
că istoricul este condamnat să fie un adept al teoriei coerentiste a 
adevărului. Faptele istorice ar fi re-construcţii narative, semnul cel mai 
clar al reuşitei ştiinţifice fiind coerenţa logică a modului în care sunt 
povestite faptele. Această reconstrucţie este totdeauna tributară 
anumitor presupoziţii şi mituri, multe dintre ele acţionând tacit. 
Munca istoricului de acest tip este una preponderent hermeneutică. 
Dar nu e vorba doar de o hermeneutică de ordinul I, care trimite la 
dovezi despre fapte, ci şi de-o hermeneutică de ordinul II, care trimite 
şi la presupoziţiile care au făcut posibile reconstrucţiile istorice 
anterioare. O hermeneutică a dezvrăjirii istoriei ca ştiinţă a faptelor cu 
lectură unică. Lucian Boia este sigur un istoric din a doua categorie. 

Citind una dintre cele mai noi cărţi ale istoricului bucureştean 
(De ce este România altfel?, Humanitas, Bucureşti, 2012) am avut 
impresia că exerciţiul său eseistic nu este nici o hermeneutică a 
faptelor, nici o hermeneutică a presupoziţiilor sau a miturilor (aşa 
cum ne obişnuise în alte scrieri ale sale), ci un act de hermeneutică 
proiectivă. Adică un act de proiecţie a anumitor gânduri şi 
sentimente ale omului Boia asupra unor episoade tulburi ale 
istoriei României. Că autorul are motive să fie mâhnit, ia martoră 
întreaga istoria. „Virtuţile” acestui tip de pseudo-hermeneutică 
sunt vizibile şi datorită „uitării” principiilor de bază ale cercetării 
ştiinţifice. Rezultatul: comiterea unor erori supărătoare pentru 
orice cercetător: identificarea unor false cauze, simplificarea şi 
omogenizarea unor realităţi complexe şi eterogene, ignorarea 
relaţiilor de tip parte-întreg, generalizările pripite, invocarea doar a 
dovezilor favorabile tezelor apărate, utilizarea preponderentă a 
unui limbaj evaluativ etc. Dar să o luăm cu începutul. În vara lui 
2012, Lucian Boia a fost consternat de „modul extravagant în care 
s-a derulat psihodrama politică” a suspendării preşedintelui 
Băsescu şi a anularii parţiale a statului de drept. Sentimentul 
omului Boia, ca al multor altor cetăţeni onorabili, a fost acela că 
ceva este putred în România, că ţara este defectă, că România este 
altfel decât celelalte ţări europene. Nu comentez sentimentul lui 
Boia, ci temeiurile pe care le-a adus în favoarea tezei că „România 
este defectă”. Nu este ciudat să fie invocate realităţi care ţin de 
istoria medievală sau modernă a României pentru a se face 
inteligibile incidente din România contemporană?  
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CCRROONNIICCAA ●● RREECCEEPPTTĂĂRRII  

Cum s-ar putea conecta cauzal inexistenţa niciunui document 
românesc până în secolul al XIV-lea, împrumutarea modelelor 
politice străine, concentrarea românilor în zonele rurale ale ţării, 
trădarea aliaţilor în războaiele din secolul al XX-lea cu suspendarea 
lui Băsescu şi plagiatul lui Ponta? Chiar dacă multe evenimente ale 
trecutului rezonează cu unele evenimente contemporane, ele nu pot 
fi conectate direct. Dacă o facem, cădem într-o eroare comună, post 
hoc ergo propter hoc. Evident, nu tot ceea ce precede un eveniment 
constituie cauza sa. 

În al doilea rând, în lucrarea lui Boia România este prezentată 
implicit ca un fel de entitate omogenă şi uniformă căreia i se pot 
ataşa neproblematic tot felul de lipsuri morale şi civice – necinste, 
dispreţ pentru onoare, nevoia de a se supune, nesupunerea faţă de 
reguli, dispreţul pentru chestiunile publice, xenofobie – precum şi 
afecţiuni psihice, complexul de inferioritate fiind cea mai 
pregnantă. Or, sunt foarte puţine situaţiile în care putem să ne 
referim la o ţară ca la o entitate omogenă:  asta se întâmplă mai ales 
în contexte juridice internaţionale – când România este parte 
semnatară a unor tratate sau documente internaţionale – sau 
geografice, când enumerăm ţările din Estul Europei, de pildă. 
România, ca orice altă ţară, este de o eterogenitate 
înspăimântătoare, la toate capitolele, această eterogenitate sporind 
cu cât cel care o investighează o face cu mai multă acribie. Chiar 
dacă Boia vorbeşte uneori despre România ca o ţară a contrastelor 
sau în care putem identifica contradicţii, operează de cele mai multe 
ori cu un concept de Românie omogenă. Riscul este enorm pentru 
că se încalcă un principiu al logicii partitive: ceea ce se poate spune 
despre parte, nu se poate spune şi despre întreg. Dintr-o suită de 
incidente petrecute în zona Puterii nu putem trage concluzii cu 
privire la funcţionalitatea României în ansamblu, nu putem spune 
că ţara întreagă este defectă, că toate subsistemele ei sunt bolnave. 
Această eroare de logică partitivă merge mână în mână cu o alta, 
cea a generalizărilor pripite. De pildă, din faptul că în România 
comunistă s-a instituit un regim al conducerii cvasi-dinastic, Boia 
concluzionează că în România s-a dezvoltat „o cultură a 
acceptării mai curând decât a rezistenţei”, „un reflex paternalist”. 
Logica inductivă şi aşa are păcatele ei, dar când este atât de 
incompletă încât este invocat doar un singur caz în favoarea 
concluziei, ea devine mai degrabă un instrument de fixare a 
prejudecăţilor şi stereotipiilor. 

În al treilea rând, în consonanţă cu „principiile” 
hermenuticii proiective, Boia mai întâi are concluzia cărţii –  
„România este defectă”, „România este altfel” – şi apoi îşi 
caută dovezile care să-i susţină interpretările. Aceasta este 
însă una dintre cele mai grave greşeli pe care le poate săvârşi 
un cercetător. Încă Francis Bacon ne învăţa că în observarea 
unui fenomen trebuie completate, în egală măsură, atât tabela 
prezenţelor, cât şi cea a absenţelor. Un epistemolog mai recent 
ar spune că testarea unei ipoteze presupune atât identificarea 
datelor care o susţin, cât şi a celor care o contrazic. Nu găsim 
nicăieri în cartea lui Boia date care să contrazică tezele sale, 
falsificatorii potenţiali popperieni. Nu găsim nicăieri o 
limitare a concluziilor sale la o anumită zonă, perioadă sau 
segment social. Defecţiunea, complexul de inferioritate şi 
blestemul cuprinde toată România. Mai mult, istoricul nu  a 
făcut efortul de a găsi defecte comparabile în istoria altor ţări. 
Puţin probabil să existe cineva care să creadă că toate 
episoadele istoriei Franţei sau a Germaniei sunt o expresie a 
onoarei, demnităţii şi superiorităţii lor de esenţă metafizică. E 
drept, compară în câteva rânduri România cu Bulgaria, dar o 
găseşte mereu în dezavantaj. Dacă ar fi făcut un astfel de efort, 
ar fi putut lesne identifica suficiente defecte şi în evoluţia 
istorica a altor ţări. Numai că atunci România nu ar fi fost 
suficient de altfel, nu ar fi fost defectă într-o doză mulţumitoare. 

În cele din urmă, Boia mai comite o eroare: cea a utilizării unui 
limbaj preponderent evaluativ. Aşa cum subliniază specialiştii în 
argumentare, limbajul evaluativ devine o problemă atunci când 
termenii utilizaţi dezvăluie mai degrabă sentimentele vizavi de 
problemele discutate, şi mai puţin un fundament raţional. Toţi 
oamenii de ştiinţă au indignări şi năduf, dar majoritatea ştiu să le 
separe de motivele şi raţiunile suficiente invocate în susţinerea 
ipotezelor investigate. 

Nu ştiu dacă există boli ale unui popor, un fel de păcate 
metafizice, care îşi arată mizeria în momentele agitate ale 
istoriei. Poate că o astfel de credinţă este o simplificare 
grosolană, de tip animist, a unor fenomene prea complexe 
pentru a putea fi prinse de o minte omenească, fie chiar şi cea 
unui istoric exersat, între coperţile unei singure cărţi. Dacă 
există astfel de esenţe negative ascunse, tare îmi este teamă că 
nu le vom putea demonstra vreodată ştiinţific existenţa. Oricum, 
din postularea unor păcate ancestrale ale unui popor câştigul 
istoriografic este nul. Citind cartea lui Boia nu ajungem să ştim 
ceva în plus despre istoria României. Câştigul este strict 
discursiv, strict narativ, la nivelul coerenţei. Acţionând ca un 
liant peste secole, bolile românilor explică aproape orice 
eveniment negativ, orice evoluţie nedorită a stărilor de lucruri, 
orice poticneală guvernamentală. Mai mult, prin postularea unor 
astfel de esenţe negative se creează impresia lămuririi unor 
enigme majore ale istoriei noastre. În sfârşit, cineva care spune 
lucrurilor pe nume şi oferă explicaţii coerente. Şi astfel se mai 
bate încă un record de vânzări la târgul de carte Gaudeamus!  

 

  Gerard STAN 

DE CE ESTE ROMÂNIA ALTFEL? 

FASCINAŢIA IMAGINII ŞI 
RATAREA SUBSTANŢEI  
 

Lucian Boia este o prezenţă notabilă în peisajul istoriografiei 
româneşti, cu deosebire în ultimele două decenii. Debutând în vechiul 
regim cu studii de istoriografie, Lucian Boia a avut privilegiul de a se 
rebrendui într-o mare cultură occidentală, cea franceză. Într-un spaţiu 
cultural dominat de liberalism, toleranţă şi reinventarea permanentă a 
instrumentelor de cunoaştere istorică, Lucian Boia a devenit un 
occidental fără complexe, propunându-şi să reînnoiască tematica, 
limbajul şi „funcţiile” istoriografiei româneşti. Experienţa i-a permis 
să-şi identifice vocaţia de scriitor de istorie – recte eseistica 
istoriografică – reuşind să devină o voce inconfundabilă. Scrie mult şi 
cu o remarcabilă lejeritate, fără prejudecăţi, fără constrângeri dinspre 
trecutul personal, întrucât nu a avut legături consistente cu 
istoriografia „de Curte”, fără inhibiţii şi ţintind un exerciţiu intelectual 
postmodern, în care istoria este doar un pretext de reflecţie. Ideile se 
apropie şi se despart ca într-un puzzle, se completează şi se contrazic 
din simplul motiv că istoriografia nu poate năzui să edifice un sistem 
coerent de cunoaştere. Pozitivismul a rămas undeva într-un trecut 
cvasi-absurd, în care istoricii fascinaţi de progresele ştiinţelor naturii 
au forţat nota, iluzionându-se că-i vor putea urma... pe matematicieni. 
La polul opus, în postmodernitate, trăim sub zodia relativismului, a 
demitizării şi chiar a ironiei superioare cu privire la înaintaşii care, în 
lipsă de altceva mai bun, au construit mitologii istorice, au căzut în 
capcana ideologiilor şi s-au iluzionat că „ştiu istorie”. În realitate, nu 
„ştim” mai nimic, nu ne putem susţine idealurile pornind de la datele 
trecutului, întrucât timpul, cu priorităţile lui, se află într-o dinamică 
perpetuă şi, fatalmente, nu putem prevedea absolut nimic. Relativism 
total. Istoricii intră în jocuri sterile cu timpul lor ori de câte ori 
încearcă să aducă trecutul în prezent. Dar nu doar ei greşesc profund 
atunci când ies din spaţiul specializării, spre a se dedica problemelor 
ardente ale timpului lor, ci în genere intelectualul care muşcă din 
spaţiul public cu o pasiune demnă de o cauză mai bună. Vezi cartea 
anterioară a domnului Lucian Boia – Capcanele istoriei. Elita 
românească între 1930-1950 –, care a generat o amplă dezbatere 
publică. Intelighenţia românească este ţintuită aici, ca într-un insectar, 
pentru viciile ei nelecuite până astăzi, dacă am înţeles eu bine. În 
această lucrare, ca şi în cea la care ne vom referi, ghidat de ideea 
demitologizării, autorul glisează uşor spre aneantizare. Acolo unde e 
mit e şi minciună, manipulare, intenţii necinstite intelectual, într-un 
cuvânt, mistificare. Nu am avut mari curente intelectuale, nici modele 
în lumea noastră precară, ci o perpetuă bălăcăreală balcanică, un 
amestec nepermis al planurilor (cel intelectual, intersectat nefericit cu 
cel politic) şi o producţie pe măsura lipsei de rigoare. „Modelele” 
noastre intelectuale, deducem din lectura cărţii, sunt nişte bieţi 
dalmaţieni pătaţi de oportunism, spirit provincial ori romantism 
întârziat. Ei au construit o lume meschină şi mediocră, sub semnul 
căreia stă România însăşi. Şi nu de ieri, de azi, ci aproape din 
totdeauna, întrucât trăind sub semnul improvizaţiei răsăritene, nu am 
putut să generăm decât soluţii aproximative. Fatalitate! totul pare 
menit să stea sub semnul efemerului şi al întârzierii istorice imposibil 
de depăşit. Încercările de a „arde etapele”, pentru a prinde din mers şi 
fără eforturi eroice Occidentul standardizat de secole, par jalnice 
aproximări în „căutarea timpului pierdut”. Domnul Boia nu ne spune 
ce şi dacă mai putem face ceva ca să ne redresăm. Domnia sa nu-şi 
asumă nimic peste statutul de intelectual care reflectează, şi atât. Nici 
măcar nu încearcă să explice, ci doar să gloseze pe varii teme, cu o 
detaşare  de ... marţian care a descins întâmplător în spaţiul precar 
numit România. Nu mai contează că ţara s-a construit cu destule 
sacrificii, cu investiţii inteligente şi responsabile, cu idealism şi 
chiar cu încredere în misiunea ei. Contează derapajele, căutările 
marginale, apucăturile balcanice ori ... cherela politică din vara 
anului 2012, care ne introduce în conţinutul recentului eseu al 
domniei sale, De ce e România altfel? Surprinzător pretext 
emoţional, pentru a croi în mare viteză acest eseu! 

Ce vrea să ne spună autorul în această lucrare, care a generat o 
dezbatere publică disproporţionată în raport cu substanţa ei? Sunt 
tentat să urmez raţionamentul autorului, întrebându-mă: la ce stimuli 
reacţionează opinia publică românească, y compris intelighenţia? 
Cumva la cărţile temeinice, dar nespectaculoase, întrucât temeinicia 
nu a avut lustru comercial de când e lumea, ale unor istorici precum 
Al. Zub, Bogdan Murgescu şi alţii? Nu, evident, întrucât aceşti autori 
nu-şi propun să capteze interesul general ori să satisfacă gustul 
comun al publicului consumator de senzaţii ori manele intelectuale. 
Ei ştiu de la Miron Costin, Bălcescu, Xenopol, Iorga şi Gheorghe 
Brătianu cetire că istoria este o materie infinit mai complexă, cu o 
uriaşă încărcătură de semnificaţii şi, iată, chiar dacă nu convine 
intelectualului postmodern, de responsabilitate. La rândul său, 
cunoaşterea trecutului presupune reflecţie, multiplicarea surselor, 
măsură, echilibru şi, iertat să-mi fie, domnule Boia, chiar conştiinţă. 
Cam multe ingrediente, desigur. Nu le-am nominalizat spre a-i 
imputa autorului, care le cunoaşte negreşit, ci fiindcă nu cred că-ţi 
este permis, atunci când ai o reputaţie certă, să tratezi à la légère 
subiecte atât de complexe, precum cele 18 expediate telegrafic în 
eseul recent, în maniera galant-simpluţă şi de cozerie de club, a 
domnului Neagu Djuvara. 

Nu sunt un entuziast al unora dintre lucrările domnului Boia, am 
serioase rezerve cu privire la tentaţia abruptă a demitizării ori la 
prioritatea acordată imaginarului, care l-a condus deja într-o fundătură, 
cum nu sunt nici adeptul scrierii pe bandă rulantă a cărţilor. 

 

Îi respect verva intelectuală, spiritul liber, chiar şi cel iconoclast, 
nu şi simplificările nepermise, trădând o lectură de tip vol d'oiseau, 
din eseul despre România altfel. Să facem referinţe mai aplicate, însă. 
În primul capitol, intitulat Întârzierea, domnul Boia trece lejer în 
revistă subteme precum originea daco-romană, condiţia de spaţiu de 
frontieră ori slăbiciunile statului român. Orice istoric trebuie să 
suspecteze această succesiune de subiecte aşezate în neorânduială. 
Cauzele întârzierii noastre istorice sunt mult mai complexe, iar forma 
eseistică nu scuză expedierea unor chestiuni care merită stăruinţă şi ... 
explicaţie. Autorul nu explică mai nimic; el doar trece în revistă 
subiecte "grele", tratându-le în cheie minoră şi funciar dilematic, pe 
alocuri. Suntem latini? Mai degrabă "amestecătură", crede autorul, 
întrucât influenţele posterioare romanizării ar fi mult mai consistente. 
Latinizarea a fost superficială, latinitatea limbii române este precară 
("cea mai puţin latină dintre limbile latine" – corect neoromanice şi nu 
latine n.n.), sarmaua noastră neaoşă e turcească, de fapt (stranie 
însăilare de „argumente”), „neam” e cuvânt unguresc ş.a.m.d. Aflăm 
mai apoi că elitele noastre au "împrumutat masiv". Concluzie: elitele 
româneşti sunt necreative. Ne aflăm, aşadar, în plin fenomen de tip 
secessio plebis. Urmează că statul a fost mereu slab în istoria noastră, 
doar din cauza lipsei regulilor cu privire la succesiunea la tron (pentru 
Evul Mediu, cu deosebire) românii preferând monarhia electivă în 
locul celei ereditare. Românii nu iubesc normele, de aici anomia din 
istoria noastră, dar caută mitul cu lumânarea, precum în cazul lui 
Mihai Viteazul, spre a face din „fiul unei grecoaice ... şi al unui tată 
necunoscut” (p. 15) un simbol naţional. De nestatornicia noastră au 
profitat turcii, care au ajuns astfel arbitri. Este inimaginabil ce uşor 
poate expedia autorul teme atât de complexe! Marii noştri istorici au 
stăruit o viaţă asupra unor teme pe care domnul Boia le trimite în 
derizoriu cu dezinvoltură. Iar dacă pentru istoricii români, domnia sa 
nu arată prea mult respect, îi recomand să citească măcar pe englezul 
Steven Runciman cu lucrarea sa Marea Biserică în captivitate, Ed. 
Sophia, Bucureşti, 2013, în care va afla câte ceva despre dimensiunea 
tragică a Ortodoxiei în anii stăpânirii otomane şi despre tehnicile de 
tip divide et impera, folosite de aceasta. Sunt convins că va mai 
reflecta şi poate va evita să trateze superfluu un subiect atât de 
complex. otomanii au generat şi au alimentat discordia secole în şir şi 
nu doar au captat-o de la români. Cât despre latinitate, mă întreb dacă 
domnul Boia nu este mai aproape de Robert Roesler decât de Alf 
Lombard, I.I.Russu şi mulţi alţii care au clarificat chestiunea de mult 
timp. Să nu ştie domnia sa că o limbă are şi structură gramaticală, nu 
doar lexic, iar în această materie româna este mai aproape de latină 
decât alte limbi neoromanice? Chiar lexicul, dacă tot veni vorba: cum 
de înţelege un român italiana într-o proporţie frapantă, dar şi un italian 
româna, dacă suntem atât de îmburuienaţi de influenţe slavo-turceşti? 

Sarabanda afirmaţiilor gratuite este de neoprit. Iată un alt 
exemplu: „Voievozii... înălţau biserici, dar nu mai mult decât atât” (p. 
16). Incredibil! La atâta se reduce istoria voievozilor noştri? Alta: 
oraşele noastre sunt etnic compozite, iar românii, evident, minori şi 
minoritari. Ce se mai alege din modernizare în condiţiile în care 
tocmai oraşele au fost generatoare de modernitate? Marca 
„neromânească” a oraşelor, mai aflăm, este „foarte frapantă”. 

Deducţie logică: nu se alege mai nimic nici din modernizarea 
românească, întrucât ea e opera străinilor. În capitolul următor aflăm 
că mai ales străinii ne-au purtat spre Occident. Nici o vorbă despre 
rostul românilor, retraşi undeva în nisipurile mişcătoare, deci 
imperceptibili pentru privirea domnului Boia. Mai apoi am făcut 
academii şi universităţi, dar toate sunt imitaţii palide ale celor din 
vest. Lipită în mod artificial de aceasta este "argumentaţia" care-l 
execută pe pictorul naţional, N. Grigorescu. Singura lui dimensiune 
naţională este dată de carele cu boi şi de ţărăncuţe. În rest, 
Grigorescu a fost un oarecare mim, plasat între Şcoala de la 
Barbizon şi impresionişti. La fel Andreescu ori Luchian. Se încheie 
istoria artei româneşti aici? Nu, aflăm în curând, doar că cei ce 
urmează sunt mai ales străini naturalizaţi la noi. Vezi avangarda. 
Este domnul Boia specialist în arta românească, de reuşeşte să 
sintetizeze în jumătate de pagină istoria ei? Lui Eminescu, mai 
generos, autorul îi dedică o pagină. E doar poetul naţional şi trebuie 
procedat cu mai multă grijă, ne spune cu nedisimulată ironie domnia 
sa, fiindcă „se atinge o coardă sensibilă”. Aflăm locul comun că 
poetul „s-a occidentalizat” prin intermediul poeziei şi filosofiei 
germane. E singurul merit recunoscut lui Eminescu.  

În rest, ca poet romantic, „originalitatea sa” (şi valoarea, domnule 
Boia?) este "relativă şi discutabilă" (p. 22). Ar mai fi un merit minor: 
"Eminescu i-a cucerit pe români cu uluitoare muzicalitate a poeziilor 
sale" (Ibidem). Tradus însă în limbi străine, Eminescu e "inexistent". 
Concluzia e predictibilă: Eminescu nu se numără printre "cei mai 
reprezentativi poeţi ai lumii". Singurul eminescolog investit cu autoritate 
este domnul Nicolae Manolescu, cu a sa controversată Istorie critică a 
literaturii române (2008). Rezervele domnului Manolescu sunt cele care 
contează şi nu lucrarea câtorva generaţii de eminescologi români şi 
străini. Citiţi pe Rosa del Conte sau pe Iuri Kojevnikov, domnule Boia, 
dacă autorii români – except one – nu vă inspiră mai multă consideraţie 
pentru Eminescu! Veţi afla acolo că Eminescu este cu adevărat unul 
dintre marii poeţi ai lumii, dar şi un gânditor de forţă şi originalitate. Să 
mai spunem că Eminescu este şi una din marile conştiinţe ale neamului? 
sigur că vă deranjează această observaţie. Nu se lipeşte de ţinta domniei 
voastre de a plasa în minor întreaga creaţie autohtonă. Apropo, domnia 
voastră unde vă plasaţi în acest peisaj steril? După Eminescu, pe 
parcursul câtorva pagini, se face analiza (?) rolului străinilor. Nici nu se 
putea o succesiune tematică mai „inspirată”.  

Mihai DORIN 
(continuare în pagina 6) 
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Străinii au avut, se înţelege de la sine, un rol major. Toţi străinii 
pripăşiţi pe la noi ne-au luat-o înainte. Ii sugerez domnului Boia o 
„explicaţie” de tip Neagu Djuvara: românii au vicii congenitale. 
Fatalitate! nimic nu se mai poate drege cu acest neam. Mă şi minunez 
că a uitat să-l citeze pe istoricul de cafenea. Străinii au făcut cam totul şi 
în toate materiile: arhitectură şi urbanism, instituţii moderne, artă şi 
modernizare în general (p. 26-30). De aici „complexul nostru de 
inferioritate” (titlul următorului capitol). Ei şi, n-au făcut arhitecţii 
străini Sankt-Petersburg-ul? Au ruşii motive de frustrare naţională din 
această cauză? Or sunt „diferiţi” pentru aceea că prin venele familiei 
imperiale curge atâta sânge străin? Dar oraşele poloneze, nu sunt ele tot 
„nemţeşti”? Se declară polonezii diferiţi, la modul complexat, pentru 
aceasta? Ca simbol naţional, aflăm fără surprindere, Mihai Viteazul e 
o făcătură romantică. Complexul de inferioritate este contracarat de 
corifeii Şcolii Ardelene prin edificarea unui complex de superioritate 
sui generis: origine nobilă, origine imperială, în contrast desăvârşit cu 
„ungurii corciţi” (p. 33). Purism latinesc. Dar ce mai contează!, doar e 
tot o făcătură şi opera latiniştilor ardeleni.  

Nu o spune în mod expres domnul Boia, dar concluzia se deduce 
fără dificultate. Nici nu se putea altfel: doar ar fi în contradicţie cu  

 
 
 
 
 
 

litera şi spiritul eseului. Latinismul este doar o construcţie „orgolioasă” 
şi nimic mai mult. 

Urmează o sumară trecere în revistă a victoriilor noastre militare. 
Autorul plasează şi aici grila de lectură de tip Caţavencii. Dar acolo 
măcar stimabilii fac umor, ceea ce nu e cazul autorului, care se ia în 
serios. Victoria de la Rovine „e o exagerare”, la fel şi cea de la 
Călugăreni, în vreme ce Ştefan se poate lăuda doar cu „victorii de 
etapă”, întrucât până la urmă „a pierdut războiul cu turcii” (p. 35). Dar 
Napoleon, domnule Boia, că doar şi el a fost până la urmă învins? Mai 
aflăm din eseul domniei sale că românii şi-au consolidat complexele de 
inferioritate faţă de străini devenind antigreci, antisemiţi, antimaghiari şi 
antiruşi. Nu şi antiturci, ne spune domnia sa (p. 36), lăsând să se 
înţeleagă faptul că orientali fiind, am identificat noi o soluţie de 
colaborare cu purtătorii steagului Profetului. Antisemitismul nostru a 
fost dramatic şi chiar deasupra celui german. Am mai auzit aceste 
inepţii şi de la alţi neaveniţi. Iată cum „probează” autorul 
antisemitismul nostru visceral: înainte de nazism, în Germania evreii 
erau „sensibil mai bine integraţi” (p. 37). Atât. Asta da, explicaţie!  

Evident, cu zestrea lor precară, românii nu puteau intra în 
civilizaţia de tip occidental decât mimând-o. Erau prea taraţi de 
trecut ca să scape de mitul conducătorului ori al eroului salvator, 
pentru a se dedica unei construcţii instituţionale coerente şi a se 
supune „forţei abstracte a legilor”. De aceea au realizat o civilizaţie 
a „formelor fără fond”. Cum ştim, dezbaterea pe această temă a 
început cu Titu Maiorescu, la 1868. Între timp chestiunea a fost 
întoarsă pe toate feţele, iar în 2012 ne aflăm cam în aceeaşi postură 
ca la 1868, crede domnul Boia. Maiorescu e citat cu un pasaj amplu 
și ... cam atât. În finalul capitolului aflăm că românii, pentru a nu o 
lua razna din cauza sarcinilor neonorate în modernitate, fac „haz de 
necaz”, adică umor ... într-o ţară tristă. Şi Bacovia e o autoritate în 
materie de psihologie a românilor, nu-i aşa? Mai departe, autorul 
chestionează România Mare de după anul 1918. 

A fost sau nu a fost stat naţional unitar? Am avut economie 
performantă? Dar „democraţie împlinită”? Cititorul intuieşte, fără nici 
un efort faptul că, evident, nimic din toate acestea nu este adevărat. 
România Mare avea prea multe minorităţi spre a fi stat naţional. În 
Ardeal eram doar 53,8% „vorbitori de limbă română” (p. 43). De ce 
„vorbitori” şi nu români, domnule Boia? Când argumentele sunt în 
balanţă, precum în cazul caracterului naţional al statului român, 
autorul se refugiază într-o formulă vag neutră: „da şi nu”. Aflăm apoi 
că cei care au „decis caracterul naţional al statului nostru au fost 
istoricii” (p. 44). L-au şi inventat, mă întreb? În două provincii alipite 
(autorul preferă această formulare externă şi nu pe cea românească, 
despre unire) – Bucovina şi Dobrogea – românii au majoritate 
relativă: 44,5%, respectiv 42,2%. Cât priveşte raportul dintre urban şi 
rural, românii sunt net dezavantajaţi de neromâni.  

Totul a eşuat în România Mare: politica, economia, demnitatea 
naţională, intelighenţia etc. De o extremă eterogenitate, capitolul 
dedicat României Mari este superficial şi confuz cât cuprinde. Când 
pare a fi ceva mai înţelegător, ca în cazul lui Iuliu Maniu, autorul 
conchide în aceeaşi cheie: „Maniu îşi greşise ţara” (p. 50).  

N-am auzit în toate luările de poziţie ale liderului naţional-ţărănist 
să se fi dezis de ţară, nici măcar în clipele de deziluzie.  Atunci de 
unde siguranţa de a trage o asemenea concluzie? 

Câteva idei reşapate din cartea despre elitele româneşti îi vizează pe 
intelectuali, supuşi la rândul lor aceleiaşi sentinţe aneantizante. Ei sunt 
îndeobşte oportunişti, panegirişti şi politicianişti (p. 51-53). La aceasta 
să se reducă aventura modernă a intelighenţiei noastre? Într-o societate 
vie se exprimă o întreagă gamă de opinii şi atitudini. În toată Europa 
interbelică au existat curente de stânga, de dreapta şi de extremă. Şi 
antisemitismul a explodat aproape pretutindeni. Atunci, ne 
individualizează doar pe noi? Dar pe francezi, pe ruşi, pe polonezi, pe 
unguri? Şi ei sunt altfel, se înţelege. Dar eu nu ştiu ca tribulaţiile istorice 
ale cehilor, ale ungurilor ori ale altora să fie supuse discreditării 
sistematice, în cărţi cu pretenţii intelectuale. E adevărat că unii 
intelectuali, nefericiţi că nu s-au născut în ţara şi în timpul potrivit, se 
pot manifesta în răspăr cu neamul, cu timpul şi locul de baştină. Ei 
sunt oriunde şi în orice timp. Dar nu ştiu să fi făcut din nefericire 
ori din frustrări unitate de măsură pentru neam şi ţară. Şi-au 
consumat drama în tăcere ori la lumina zilei, fără să pună sub 
semnul întrebării naţia în întregul ei.  

Chiar şi atunci când spiritul hipercritic îţi dă ghes, trebuie să măsori 
de două ori şi să tai o singură dată. Iar ca istoric trebuie să-ţi înfrânezi 
pornirile, să iei distanţă faţă de judecata străzii, să nu te laşi sedus 
……….

                      
  

CCRROONNIICCAA  ●●  RREECCEEPPTTĂĂRRII  

 

DE CE ESTE ROMÂNIA ALTFEL? 

de locurile comune şi, pe cât posibil, să cauţi explicaţii. Or, aici sunt 
chiar viciile metodei domnului Boia din lucrarea despre România altfel. 
Oricât de tentantă şi de comercială ar fi tematica abordată, eu unul nu 
cred ca ai dreptul să te supui logicii acestora, atunci când scrii istorie. 
Admit că genul eseistic nu te obligă la citarea riguroasă a surselor ori la 
demonstraţii solide, dar nici nu te invită la simplificări nepermise, care 
pot satisface  gustul unui public avid de senzaţii, pot aduce profit 
editorului, dar nu pot camufla superficialitatea. Avem în cultura română 
eseuri istorice mari, de tipul Garabet Ibrăileanu, cu al său Spirit critic în 
cultura românească, ori Eugen Lovinescu, a cărui lucrare despre 
Istoria civilizaţiei române moderne continuă să rămână un reper. 
Domnul Boia ar putea reflecta cu folos la substanţa şi destinul acestor 
opere reprezentative ale genului.  

Din capitolul ce urmează, aflăm că românii nu au nici onoare 
(exemplificare concludentă: pierderea teritoriilor, în vara de coşmar a 
anului 1940), nici curajul asumării vinovăţiei pentru Holocaust 
(„echivoc românesc”, de parcă nemţii, polonezii, ruşii, lituanienii etc. şi  
l-ar fi asumat dintr-o suflare; ruşii au avut nevoie de o jumătate de secol 
pentru a recunoaşte crimele de la Katyn). Mai aflăm că românii au 
„obişnuinţa – înrădăcinată – a supunerii faţă de Putere” (p. 66), iar 
………. 
 
 
 
 
 

rezistenţa anticomunistă este, comparativ („totul se cere însă văzut în 
termeni comparativi” (p. 67) cu alte ţări, ...minoră. Eu ştiam altceva din 
cultura franceză, şi anume „comparaison n’est pas raison”). 
Comunismul a desăvârşit înclinaţiile noastre ancestrale, îndrumându-ne 
spre o conduită generalizat coruptă. Zeci de teme ale comunismului 
românesc sunt comprimate în câteva pagini, cititorul fiind invitat să 
înghită pilule, aproape fără nici un efort intelectual. Doar autorul le ştie 
pe toate şi le spune pe înţelesul tuturor. Orice explicaţie, cât de cât 
coerentă, lipseşte însă cu desăvârşire. 

Abordarea postcomunismului românesc este partea cea mai 
consistentă a lucrării. Dacă autorul ar aprofunda tema, ar rezulta un 
studiu destul de interesant. Suntem altfel, noi, românii, în raport cu 
canonul occidental, spre care năzuim de vreo două secole şi ceva? Am 
trecut din paradigma culturală bizantină în cea occidentală, cu destulă 
determinare, dar şi cu pierderi de ritm sau cu iluzii copilăreşti, adesea. 
Crize de creştere. Ce este specific românesc în aceasta? Toate 
societăţile întârziate traversează acest tip de crize. Am parcurs un drum 
deloc linear, nu pentru aceea că am fi vicioşi, ci numai pentru că nimic 
nu e simplu pe lumea asta şi nimic nu se dobândeşte cu bune intenţii. 
Am crezut în virtuţile progresului continuu şi istoria ne-a pus la zid, 
adesea pe nedrept. Sigur că nu ne-am adaptat uşor la modernitatea de 
tip liberal şi occidental. Dar cărui popor din Est i-a reuşit totul în această 
aventură? Suntem altfel nu pentru aceea că am fi rău croiţi ori 
incapabili de efort de durată, ci mai ales pentru că împrejurările ne-au 
fost de atâtea ori potrivnice. Iar împrejurările nu le-am creat noi, pe 
scena mare a istoriei. Avem tot atâtea păcate cât şi alte popoare, dar şi 
calităţi care ne definesc a fi un popor normal. Vă invit la un exerciţiu 
comparatist, domnule Boia, doar ştiu că vă place: care dintre popoarele 
vecine ne este superior sub raport moral ori intelectual? Relaţia noastră 
cu timpul e complexă, contradictorie şi confuză uneori. De aici, poate, 
tentaţia de a fi retractili şi neîncrezători în noi înşine. Când te-ai format 
în spiritul unui imperiu, precum cel britanic, vezi istoria şi lumea de la o 
altă înălţime. Slavă domnului că nu ne-am pierdut uzul raţiunii ca să 
dorim să fim la fel ca englezii. Occidentul ne-a abandonat în braţele 
bolşevismului pentru o jumătate de veac, din raţiuni meschine şi 
profund egoiste. Nu le purtăm pică pentru aceasta, dar îi invităm să-şi 
asume, la rândul lor, vinovăţia. Puţină smerenie nu strică nimănui. 
Acum, Europa ne-a reprimit la sânul ei dar, ca să-l parafrazez pe nenea 
Iancu... ne vede monstruos şi ar dori să ne integrăm canonului 
occidental cât mai repede, ignorând că ei înşişi l-au construit în secole. 
Să nu ne autoflagelăm mai mult decât merită: şi cei care ne judecă 
aspru au păcate nemărturisite. Dominaţiile străine i-au umilit şi pe ei. 
Câţi colaboraţionişti şi trădători nu au dat ţările ocupate de Germania 
nazistă? Fostul şef al spionajului francez sub de Gaulle şi Pompidou, 
contele de Marenche, a făcut o dezvăluire cutremurătoare: dacă am 
deschide arhivele din vremea ocupaţiei, Franţa ar sări în aer. Dulcea 
Franţă (douce France) nu e chiar atât de „dulce”, ori de nobilă, ori de 
eroică precum cred mulţi de pe la noi şi de pe la ei. Asta nu i-a îndrumat 
pe francezii colaboraţionişti la o baie în agheazmă. Toate popoarele au 
răni pe care le poartă mai  mult sau mai puţin la vedere. Atunci când te 
hazardezi pe teritoriul istoriei trebuie să fii pregătit să-i citeşti semnele. 
Ai nevoie de echilibru, de măsură şi de o profundă înţelegere a 
umanului, în afara virtuţilor tehnice, care ţin de erudiţie, persuasiune, 
metodă. Dacă te laşi sedus de imagini rişti să trădezi substanţa istoriei. 
Eminescu definea astfel fiinţele superficiale: „ei văd icoana, înţelesul 
nu”. Decât să-l expediem într-o judecată de valoare penibilă, merită să 
stăruim, măcar puţin asupra cugetului eminescian. Avem atâtea să 
aflăm şi, poate, să înţelegem. Ştiu, domnule Boia, poate e prea mult 
Eminescu, dar ce să facem, căutăm şi noi repere acolo unde le avem. 
Procedează francezii altfel? Sau nemţii? Aţi auzit ca să-l dea cei din urmă 
pe Fichte jos de pe soclu, pentru naţionalismul ardent (Sturm und Drang) 
din discursuri către naţiunea germană? Suntem specialişti în „ocazii 
pierdute” (p. 119), mai aflăm. Doamne, dar ce popor n-a ratat ocazii? 
Iar dacă ne raportăm la proximitatea noastră, chiar nu avem motive să 
fim complexaţi. Câte ocazii nu au ratat polonezii, cehii, ungurii, bulgarii 
etc.? Iarăşi comparaţie! Sper să nu vă deranjeze! 

Reflectez să scriu eu însumi o carte despre România altfel, nu 
pentru a descoperi ciorchinele de calităţi, dar nici pentru a îngroşa 
conturul viciilor. Puţin spirit ingineresc nu ar strica, înclin să cred, adică 
să lucrezi cu adevărul în limitele realităţii. Din partea istoricului, eu 
unul aştept altceva decât răspunsuri frugale la întrebarea „de ce?” Dacă 
s-ar fi întrebat „din ce cauză?” este România altfel, sunt convins că 
autorul ar fi găsit alte răspunsuri. Or, radiografia cauzalităţii şi a 
contextualităţii face diferenţa dintre istoric şi sociolog. 

 

DE CE AR FI ROMÂNIA ALTFEL?  
 

Atunci când o carte suscită atâtea controverse, comentatorul tinde să 
fie precaut – şi aşa se cuvine să fie un politolog ce iese în afara ariei lui 
disciplinare. În plus, lucrarea profesorului Lucian Boia, De ce este 
România altfel?, fără a fi o lucrare academică, în sens strict, este 
indiscutabil un text extrem de influent. Cred, însă, că istoricii – asemeni 
teoreticienilor politici, care îmi sunt ceva mai familiari – trebuie ascultaţi 
cu atenţie şi respect, atunci când decid să se adreseze publicului larg, 
divers, eterogen pe care îl numim uneori, cu speranţă, societate civilă. 
Iar atunci când istoricii intră şi pe terenul analizei politice, este cu atât 
mai bine. Neavând competenţa necesară pentru a face o recenzie, profit 
de incursiunile profesorului Boia pe terenul analizei politice şi încerc să 
ofer o analiză – exclusiv din acest unghi.  

Profesorul Boia nu putea evita teoretizarea politică, în încercarea de 
a ne convinge că România a fost, de-a lungul celor mai multe dintre 
etapele importante ale istoriei ei, altfel. Nu e vorba de o diferenţă de 
natură, aşa cum ne-am putea închipui: marea naraţiune ce defineşte 
evoluţia noastră colectivă nu diferă esenţial de cele ale altor naţiuni.  

 
 
 
 
 
 

Există, însă, o diferenţă de grad: prin comparaţie cu o „medie” 
sau o „normalitate” europeană, ne situăm pe o poziţie defavorabilă. 
Nu ne-am putut constitui o cultură politică şi instituţii politice care 
să ne permită să depăşim vechile dezavantaje, înapoierea moştenită 
din perioada premodernă.  

De ce este România altfel? este un discurs despre cultură şi despre 
instituţii. Dar, până la urmă, care este relaţia între aceşti doi termeni? 
Instituţiile politice şi cultura politică se află într-o strânsă legătură şi se 
influenţează reciproc. Putem, oare, stabili relaţii de tip cauzal? Admiţând 
că nu există ceva fundamental care modelează decisiv şi cultura, şi 
instituţiile, putem conveni că este foarte importantă viziunea autorului 
asupra acestei relaţii. Textul nu poate rămâne indiferent nici la 
influenţele externe ce au afectat evoluţia noastră colectivă. Oamenii, 
ideile şi instituţiile au traversat în permanenţă graniţele şi, din 
perspectiva intenţiei de a explica ritmurile istoriei naţionale, important 
este în primul rând influxul. Se ridică întrebarea: când anume este mai 
importantă dinamica internă şi când  predomină influenţa sistemică? 
Aceasta din urmă se va materializa, desigur, tot prin intermediul  
actorilor interni, mai ales a celor ce deţin putere şi prestigiu: oameni 
politici, intelectuali, antreprenori. Profesorul Boia tinde să privilegieze, 
în mod clar, dinamica internă şi să urmărească adaptarea culturii politice 
la cadrul instituţional. Discuţia consacrată epocii premoderne (în 
principatele extracarpatice) valorifică elegant potenţialul „liminarităţii” 
acestora şi sugerează convingător că slăbiciunea statului are cauze 
culturale: mentalităţile explică, în mare măsură, eşecul în crearea unor 
instituţii politice solide care să îndrepte mai rapid Ţările Române către 
modernitate. Discuţiile despre contribuţia străinilor în procesul de 
occidentalizare, complexul de inferioritate faţă de Occident şi naşterea 
teoriei formelor fără fond reflectă foarte bine această dualitate: intern-
extern, cultură-instituţii. A doua jumătate a secolului al XIX-lea este o 
perioadă interesantă din punct de vedere teoretic, iar Lucian Boia este 
interesat în primul rând de reacţia culturală la un peisaj instituţional în 
schimbare. Este, în fond, o preocupare normală pentru un teoretician ce 
abordează problema întârzierii în felul pe care îl alege profesorul Boia. 

Şi tot cultura politică este factorul explicativ central al eşecului 
proiectului României Mari ca democraţie liberală, după intrarea maselor 
în arenă, graţie votului universal. Lucian Boia nu accentuează  faptul că 
democratizarea a fost, probabil, şi o reacţie de conformare a clasei 
noastre politice la triumful sistemic al puterilor liberal-democratice, 
după cum nici prăbuşirea de la sfârşitul anilor ’30 nu vine exclusiv dintr-
o dinamică internă. Pe de altă parte, comunismul, un sistem impus cu 
forţa din exterior, avea să modeleze de timpuriu mentalităţile şi 
comportamentele („convertirea”), astfel încât degenerarea din epoca 
Ceauşescu a găsit un teren fertil. Comunismul dinastic a fost, în esenţă, 
un construct intern, iar instituţiile sale au pervertit şi mai mult cultura 
politică românească. Ajungem, astfel, la transformarea sistemică din 
1989, care generează un nou val de import instituţional pentru care 
societatea nu este, în esenţă, pregătită.  

Şi se pune acut întrebarea: va reuşi România să depăşească statutul 
său actual de ţară „altfel” (îndepărtată de media sau de normalitatea 
europeană)? Soluţia ar fi, desigur, aceea ca instituţiile democratice să 
ajungă să funcţioneze, corectând mentalităţile prea puţin primitoare. 
Lucian Boia nu poate fi optimist, pentru că întreg discursul său anterior 
reprezintă o naraţiune despre eşecul instituţional. Observatorii mai 
optimişti ar putea indica exemple de succes din alte ţări şi chiar din alte 
perioade, însă profesorul Boia nu recurge la un cadru cu adevărat 
comparativ. Şi nici nu privilegiază efectele sistemice care, astăzi, sunt 
extrem de puternice. „Normalitatea” europeană este, desigur, un concept 
cu potenţial comparativ, chiar dacă ne aflăm aici într-un cadru lipsit de 
exigenţele teoriilor empirice. „Altfel” sau „întârziere” sunt, iarăşi, 
concepte comparative. Din păcate – o spune un cititor care empatizează 
cu valorile profesorului Boia şi a regăsit de multe ori, în carte, 
fundamente pentru propriile intuiţii şi aspiraţii – nu aflăm de ce 
România ar fi „altfel” şi de ce ar rămâne „altfel”.  

Sunt, adesea, mai pesimist decât autorul în analiza vieţii politice 
interne. Simt, însă, că importul de instituţii şi presiunea Occidentului, 
după 1989, au declanşat un proces care va fi greu de oprit. Profesorul 
Lucian Boia spune, de altfel, că multe vor depinde de mersul omenirii, 
în ansamblu. Să sperăm că fluxurile mari care au definit în ultimii 
douăzeci-treizeci de ani cadrul politicii globale nu se vor încheia abrupt. 
În ceea ce mă priveşte, cred că România, cu toate imperfecţiunile multe şi 
mari ale sistemului ei politic, „altfel” sau nu, este şi va continua să fie un 
spaţiu de libertate. Din acest punct de vedere, nu avem voie să greşim. 

 

Lucian DÎRDALĂ 
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Când vine vorba de Bucovina, la capitolul literatură 
bucovineană şi scriitori bucovineni, trimiterea se face în cei mai 
generali şi vagi termeni cu putinţă. O anume sfială de serbare 
şcolară prezidează necesarele precizări care, până la urmă, se 
amână. Am în vedere mai ales proza şi prozatorii şi asta din 
câteva motive simple.  

Întâi, proza, adică nu doar romanul, ci şi schiţa şi proza scurtă, 
proza nonfictivă, jurnalul, memorialistica, literatura pentru copii 
etc. sunt domeniul literar cel mai puţin supus coroziunii timpului. 
Totodată,  toate aceste subspecii  sunt mai accesibile decât poezia, 
de pildă, iar romanul, în plină postmodernitate, revine cu paşi din 
ce în ce mai decişi spre formele sale tradiţionale, spre narativitate 
în dauna experimentului şi asta o recunosc editorii de pe tot 
mapamondul. În alt rând, în ce priveşte proza îmi pot revendica o 
bună cunoaştere a problemelor ei de azi şi de ieri. (Altfel, m-aş fi 
oprit la poezie.) În fine – e teza mea – calitatea romanului e, ca şi 
PIB-ul în economie, indicatorul cel mai sigur, mai greu de trucat, 
al vitalităţii unei literaturii.  

În Bucovina, lucrurile stau un pic altfel. Aici, a prins rădăcini 
şi a rodit, devenind un clişeu, calificarea de periferică şi minoră 
atribuită încă de Călinescu literaturii scrise în Bucovina istorică. 
Acest verdict s-a fixat în timp cu tenacitatea de fier a prejudecăţii: 
e vorba de provincia multietnică şi multiculturală, vitregită mereu, 
o perioadă neromânească, care a produs, şi pare a nu reuşi să sară 
peste propria umbră, doar importanţi cărturari (Hurmuzaki, 
Simion Florea Marian, Sbiera, Torouţiu, Leca Moraru, Erich Beck 
etc.) precum şi poeţi de raftul doi sau trei,  rămânând orfană de 
mari autori şi mari opere (epopee, teatru, roman etc.) Promovat 
insistent de politruci şi televiziuni e îndeosebi acest clişeu reductiv 
fixat tot mai puternic în conştiinţa publică: o regiune  cu mănăstiri, 
ţărani care-şi conservă portul, bondiţa şi catrinţa, cu folclor şi 
peisaje spectaculoase încă nestricate de tot. Despre cealaltă 
Bucovină, a cărţilor şi literatorilor, a artelor culte, se aminteşte 
ocazional şi fără curaj, dar şi fără un impact mai de Doamne ajută,  
mai ales în perimetrul de ghetou care înseamnă cenaclu literar, 
revistă locală, librărie şi bibliotecă. Interesant e că ne-bucovinenii, 
implicaţi şi ei în treburile curente ale locului, au adoptat  în 
consecinţă o privire de sus şi un ifos de superioritate. Ei au aterizat 
precum conchistadorii să civilizeze o zonă retardată şi n-o pot face 
decât  sau în special cu aport de forţe dinafară. Nu e ceva nou, 
exact aşa a fost şi în vechiul regim, o spun din experienţă şi după 
observaţii nemijlocite, aşa a fost şi pe vremea Austriei, aşa e  în 
zilele noastre şi la est de Siret. Şi, într-o judecată mai subtilă, 
luând în cont lenea, resemnarea, cuasiabandonul, li se dă dreptate. 
Poate chiar au dreptate...! Pentru că lovită mereu de valurile negre 
ale istoriei, lipsită (astăzi) de un mare centru polarizant de cultură 
şi arte, „ruralizată”, Bucovina e sau pare a fi în declin, pare şi 
ruptă de exigenţele postmodernităţii. Resursele proprii, în ordine 
spirituală pentru o afirmare mai energică lipsesc, banii se acordă 
ca la cutia milelor. Într-un cuvânt, pare că s-au  instalat deasupra 
perimetrului dintre Poiana Stampei şi Iţcani şi stagnează acolo 
norii negri ai unui provincialism dezesperant, din care nu se 
întrevede nicio  ieşire de salvare. 

Subliniez: pare... Această jumătate de iluzie blindată e ceea ce 
ucide curajul  fără care nu se poate face nimic în lumea de azi. 

Ce înseamnă însă, pentru un plus de rigoare şi acurateţe, 
„scriitor bucovinean”? Clarificarea nu-i inutilă de vreme ce există 
şi opinia  după care, în era noastră, baştina, originea  n-au nici o 
relevanţă în portretul scriitorului, al artistului, în general. A-ţi 
revendica orgolios punctul zero al traseului biografic şi rădăcinile 
revine a fi  un gest perimat şi, într-o oarecare măsură, ridicol. 
Întrebarea rămâne totuşi: scriitorul are sau nu un acasă care să 
conteze totuşi? 

Evreii, într-un demers cu totul admirabil, şi care deţin – 
în perimetrul semitic mai vast – bucata lor de pământ 
dobândită printr-un legământ mistic răspund printr-un da 
categoric. Două mii de ani sau mai mult, toată cultura lor, toată 
arta lor s-au construit pe această referinţă fundamentală numită 
„glie” de poeţii noştri în secolele trecute. E un model de urmat 
şi în Europa noastră centrală şi de est? În tot cazul, o temă de 
meditaţie e. Secuii de la noi, şi ei, oferă indecişilor un 
exemplu, aducându-şi de pe cine ştie ce meleaguri cenuşa 
scriitorilor decedaţi ca să fie înhumată acasă şi apreciind că 
asta e o datorie imprescriptibilă pentru comunitate. Pe de altă 
parte, a constrânge pe cineva  să fie ceea ce el nu doreşte 
complică răspunsul la întrebarea dinainte. Pentru să sunt şi unii 
care au uitat, nu doresc să se ştie  sau nu le pasă, pur şi simplu, 
de aceste legături inefabile cu un loc anume şi situaţia trebuie 
considerată legitimă în această epocă a globalizării, a noilor 
mari migraţii, când mase umane imense se mută dintr-o parte 
într-alta a planetei într-o maree neîntreruptă. Şi exemplul care-
mi vine în minte e poetul Tzara care n-a dorit, ba chiar a 
recuzat Moineşti, România ca loc de pornire în lume şi 
literatură, gest pe care zadarnic ne prefacem a nu-l considera 
ca atare, păstrându-l totuşi în scripetele istoriei literaturii 
române. Bineînţeles că din acest punct înainte tema devine 
controversabilă şi se poate prelungi, fără  vreun profit, la 
nesfârşit. Ce ne rămâne deci? 

 

Important e că, fără problematizări şi subtilităţi disociative 
savante, ba dimpotrivă, natural şi direct,  cumva de la sine,  
calitatea de „bucovinean” şi-au revendicat-o cam toţi scriitorii 
care contează porniţi de aici, între care se numără şi destui de altă 
etnie decât cea românească.  Nu e o etichetă lipită abuziv şi nici, 
aş zice, un atribut fără substanţă.  Altfel spus, conştiinţa diferenţei 
specifice a fost din vechime un dat, a existat şi sub comunişti, în 
forme disimulate, trucate, ba supravieţuieşte azi  chiar şi în 
mediile intelectuale şi artistice  unde un anume snobism a fost şi e 
de rigoare. O privire atentă în urmă dar şi o scotocire 
conştiincioasă şi calificată în rafturi ignorate, după modelul 
bănăţenilor (Cornel Ungureanu) sau al mureşenilor (Al. 
Cistelecan), sau al singularului Dan Culcer, promotorul  neo-
transilvanismului,  va combate sindromul malefic al uitării.  Şi 
vreau să spun că, aici, m-am regăsit recent  în propoziţiile foarte 
dure  ale lui Buzura  dintr-un editorial din „Cultura”. „Nimeni – 
zice el – nu continuă nimic, în politică dar nu numai, toţi o iau de 
la capăt, de parcă nimic n-ar fi existat înaintea lor (...) Doar cu 
ocazia înmormântărilor naţia află că am avut mari personalităţi în 
toate domeniile cunoaşterii de care însă, în timpul vieţii, nimeni n-
a avut nevoie...” 

Ce a existat şi supravieţuieşte, aşadar? În tabla de materii a 
literaturii scrise de autori originari din Bucovina şi legaţi prin ceva 
imposibil de cuantificat de punctul zero al destinului lor, proza a 
ocupat mereu un loc nespectaculos, în profitul poeziei, Călinescu 
are dreptate. Subliniez: poezie care a dat o pleiadă de nume,  o 
grupare structurată ideologic şi estetic şi intrată în istoria literaturii 
române şi care rămâne dominanta spiritului creator local. Mai e 
necesară aici o precizare.  Şi sub Austria lui Enzenberg, cel cu 
consignaţiunile de la 1778, şi sub urmaşii lui dintre războaie şi de 
mai târziu care au stat călare pe emblema lui Ştefan cel Mare în 
fosta Cetate de Scaun, sub marii granguri din ultima jumătate de 
secol care au fost Enea Ţurcanu, Bobu, Potop, Gârbea etc. până la 
recenţii Mârza şi Flutur, Bucovina a  rămas esenţialmente identică 
cu sine şi, oricât ar părea de neverosimil, fibra sa intimă  s-a 
dovedit indestructibilă. Acest conservatorism atavic, defect sau 
calitate, depinde de unde priveşti, se relevă a fi aici aproape 
tangibil. 

Privirea retrospectivă aduce însă la iveală o listă de nume 
sărăcuţă. Iată, ca să vedem cum stau lucrurile, o necesară  
enumerare succintă.  

Înaintemergătorii: 
Iraclie Porumbescu, I.G. Sbiera 
N.B. Am în vedere autori cu cărţi, ale căror titluri, aşa cum se 

va vedea, ar fi prea complicat de enumerat aici. Menţionez doar că 
Sbiera are o savuroasă, extraordinară carte de memorii, azi raritate 
bibliofilă, care ar merita reeditată.  

Prima falangă: 
Iulian Vesper, Traian Chelariu, Gregor von Rezzori, Mircea 

Streinul, Vasile Posteucă, Ion Hudiţă, Vasile Ţigănescu  
Cronicari: 
Aniţa Nandriş, Toader Hrib, Gheorghe Ungureanu şi, 

desigur, alţii 
N.B. În Olanda dar şi în alte ţări vest-europene, Jurnalul Anei 

Frank, tradus şi difuzat în toată lumea,  a fost inclus ca lectură 
obligatorie în programa de învăţământ gimnazial. Opinia mea e că 
proza depoziţională a Aniţei Nandriş, evacuată actualmente într-o 
semiuitare,  are cel puţin aceeaşi valoare de exemplaritate ca şi  
însemnările fetiţei olandeze. Ca ilustraţie a nebuniei şi suferinţelor 
secolului XX ar trebui şi ea promovată oficial de români şi 
propusă ca lectură obligatorie la lecţia de istorie dedicată 
comunismului în toate şcolile europene. 

Realismul socialist – primul val: 
Eusebiu Camilar, Dragoş Vicol, Pan Solcan, George 

Sidorovici, Traian Filip, Ion Ţugui 
Realismul socialist – al doilea val: 
Vasile Andru, Norman Manea, Platon Pardău, Mircea Radu 

Iacoban, Ion Beldeanu, Alexei Rudeanu, Radu Mareş, Grigore 
Ilisei, Constantin Blănaru, Ion Filipciuc, Mihai Tatulici, Stelian 
Gruia, Mircea Filip, Constantin Badersca, Onu Cazan. 

N.B. Familia lui Platon Pardău, un scriitor de care mulţi din 
generaţia mea au fost apropiaţi, mai precis văduva sa, a anunţat că 
oferă o bursă pentru o teză de licenţă sau, eventual, de doctorat 
dedicată operei acestuia. Oferta,  poate prea discretă, n-a fost luată 
în seamă. Vin şi zic: din păcate.  Cunoscând  după titluri, câteva şi 
după răsfoire, mai multe asemenea cercetări doctorale filologice, 
unele de o stupiditate desăvârşită, cred că o cercetare serioasă a 
unei opere atât de întinse şi diverse, cu bunele şi relele ei, n-ar fi 
deloc neinteresantă, mai ales ca document de epocă al conştiinţei 
intelectuale şi estetice.   

Mă gândesc aici la branşa filologică a Universităţii sucevene 
care şi-ar putea lua destule asemenea teme de studiu din chiar 
ograda proprie.  

După 2000 – postmodernitatea: 
Matei Vişniec, Luca Piţu, Nichita Danilov, Mihai Prepeliţă, 

Lucian Dan Teodorovici, Călin Ciobotari, Niadi Cernica, Doina 
Cernica, Ion Ţicalo, Grigore Crigan, Lucia Olaru Nenati, 
Constantin T. Ciubotaru, Constantin Severin, Cezar Straton,  

Nicolae Cojocaru, Maria Cuşnir, dar şi Gheorghe Patza, Ştefan 
Stroe, Monahia Elena Simionovici, Dumitru Covalciuc, Emanoil 
Rei, Ioan Mugurel Sasu, Mircea Aanei, Vasile Sfarghiu, Mălina 
Aniţoaei, Anica Facina, Casian Balabasciuc, Nicolae Romulus 
Dărămuş, Georgiana Diaconiţa, Cornelia Petrescu ş.a. În faţă cu 
această schiţă de istorie literară provincială,  cu un capitol al ei, 
de fapt, se pot face câteva observaţii.  

Întâi, că forţa de atracţie a locului, a Cernăuţiului, la drept 
vorbind, dacă ne referim la perioada dintre războaie, a dispărut 
sau s-a diminuat. La fel s-a întâmplat cu străvechiul proiect 
edificator care aduna toate forţele la un loc. Şi totuşi, aşa cum e,  
gestionarea moştenirii literare locale nu e o treabă prea uşoară în 
condiţiile de penurie actuale. 

Se observă apoi că  literatura, cărţile bucovinenilor, deşi nu 
foarte multe, au rezistat cu bine la acţiunea corozivă a timpului. 
Cu ele – şi mai ales cu ele – se poate baliza şi defini un spaţiu 
spiritual.  Ele vor fi un argument deloc de neglijat când va 
ajunge tăvălugul globalizării şi la est de Carpaţi: asta ar trebui să 
li se amintească politrucilor de azi şi de mâine. Încercările şi 
reuşitele similare, la Tg. Mureş, la Timişoara sau la filologia de 
la Braşov unde e Andrei Bodiu cu excelenta sa revistă Corpul T 
arată că în acest tip de aventură intelectuală rolul decisiv e al 
Universităţii. Fără Universitate ca laborator de încercare şi 
pepinieră, fără o mână de critici  de liga I-îi nu se poate nimic.  
În treacăt fie zis, cu trei decenii în urmă, o eboşă de asemenea 
proiect a fost iniţiată la Suceava de regretatul profesor şi critic 
Mihai Iordache cel care – după ştiinţa mea – a adus pe lume un 
critic, l-a pregătit şi l-a şi ajutat să se afirme. După care, din 
motive ambigui, dar inescuzabile, filmul s-a rupt. 

Şi, în fine,  întreb: mai tinerele şi harnicele generaţii de azi, 
cu pragmatismul lor necruţător, mai au ambiţia de a se afirma 
ca bucovineni, printr-o diferenţiere netă pe care s-o valideze şi 
restul românităţii? Adică, merită angajarea însumată a forţelor, 
eforturile, eventualele sacrificii (desigur, simbolice) pentru o 
treabă împotriva curentului, prea idealistă, poate nici nu întrutotul 
corectă politic, merită atenţie acest proiect care seamănă mai 
degrabă a luptă cu morile de vânt? Asta e întrebarea! 

                                                                   Radu MAREŞ 

 
Nota redacţiei. Acest text a fost trimis redacţiei revistei 

„Bucovina literară”. După o aşteptare de câteva luni, autorul 
a aflat că revista suceveană nu mai apare şi l-a redirecţionat 
către noi, nu fără a-şi exprima (telefonic) stupefacţia că o 
publicaţie de tradiţie, cu un rol determinat istoric în spaţiul 
bucovinean, poate dispărea brusc, din meschine calcule 
financiare. Opinie la care ne raliem, în speranţa că pledoaria 
lui Radu Mareş, precum şi a atâtor alţi scriitori/cititori, 
dinlăuntrul şi dinafara spaţiului bucovinean, va convinge 
autorităţile sucevene că, alături de lăcaşurile mănăstireşti, 
„Bucovina literară” este un brand de care Ţara de Sus nu 
se poate lipsi.   

 
Desen de C. Ciosu din volumul EL TRAJE DE ADÁN,  

de Dorel SHOR (Madrid, 2013) 
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Astfel, Victor Paşadia e o creatură lascivă, egoistă şi 
hămesită, cu o ascendenţă uluitoare asupra celorlalţi, o 
întruchipare a maleficului, sintetizată paremiologic (Din sângele 
stricat nu mai iese vin de împărtăşanie), redus însă, în final, la o 
caricatură simbolică: un cavaler jupuit de blazonul său, înfrânt 
de un destin care muşcase din el până la os. 

Florea Pirgu îşi refuză ostentativ celebrul nume, stăpânind 
însă o armură de cuvinte, intonaţii şi gesturi, pe care o îmbracă 
în varii ocazii, dominându-i pe cei din jur, reflex al puterii 
valabil până la prăbuşirea în cenuşă. 

Alexandru Pantazi îşi poartă fizionomia interioară cu 
greutate, lentoarea istoriei părând a-l contamina în toate 
principiile: unda ursitei nu poate fi abătută nici măcar cu un 
milimetru. Această atitudine va fi însă zdruncinată de neprevăzut 
(ca o sabie din cel mai fin oţel), autorul supunându-şi 
personajele unui joc crud, în care devin, rând pe rând, păpuşi 
dezarticulate. 

În fine, cel de-al patrulea protagonist, având un rol de 
trâmbiţaş al memoriei actualizatoare, este cel care dă coerenţă 
întregului, analistul melancolic al realităţii, cel care ascultă 
răbdător confesiuni sau chiar le provoacă, într-o permanentă fugă 
printre experienţe  marcante, printre atitudini, memorii, vârste, 
printre contraste ale istoriei, printre vieţi suprapuse, palimpseste 
ale dezordinii: haosul bolborosea de pretutindeni şi atunci te 
apărai prin nepăsare. 
         O falsă dezinvoltură narativă care oferă cititorului pauze de 
respiraţie, necesare în construcţia unei cărţi saturate de accente 
pesimiste, sublimate în câteva motive defulatorii şi compensatorii, 
o lume pe dos, o antilume: viaţa e doar un card magnetic, fuga 
devine o necesitate, deoarece străfundurile s-au săturat de botniţa 
pe care le-am pus-o, oglinzile atrag în apele lor ciudate ipostaze 
vizuale şi auditive, iar ţipătul nu dezintegrează doar sticla, ci şi 
destinul celor prinşi în ea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Catedrala, în loc să apere, pare pântecele unei balene 
enorme, se înalţă ameţitor, dar sub talpa ei sunt deja scobite 
abisuri până în viscerele umede ale pământului, scriitoraşul Horia 
Stanciu („eroul” narator) refuzând a fi una cu slujitorii sacri: 
mieros, onctuos, gata să bolborosesc smerit şi să păşesc în vârful 
picioarelor pe lespezile Bisericii indestructibile. 
         Istoria rămâne o diagramă a victimelor sigure, predestinate, 
până şi literele contribuind la degradarea totală: alfabetul chirilic, 
nesuferit şi îmbârligat, din care ruşii au făcut sârmă ghimpată. 
         Modelul spre care tinde eul narativ e cel al cavalerilor, 
superbe păsări de sânge şi fum, care şi-au împrăştiat puterile 
pe coordonate caracteriale complexe (tu nu simţi nimic, 
pentru că în sufletul tău arde o candelă), întru o continuitate 
valorică ce depăşeşte limitele înguste ale umanului, 
apocaliptică reînviere: Nu a trecut multă vreme şi a început 
să plouă. Cu sânge. A plouat ore în şir, timp în care soarele 
nu mai apunea, ci lumina cu şi mai multă tărie şi transforma 
ploaia roşie într-o feerie strălucitoare. Cavalerii, ca nişte 
sacerdoţi neclintiţi, se aflau în centrul acelei îngemănări... 
         Martorul care consemnează fără a se autoiluziona şi fără a 
induce în eroare pe cititori e Povestitorul, al cărui magistral portret 
îl cităm ca pe o lectură de necesitate taumaturgică: Povestitorul se 
apleacă cu deosebită grijă asupra rândurilor pe care urmează să 
le pună pe hârtie. El ştie tot ce s-a întâmplat şi de aceea, 
înspăimântat de cunoaşterea sa, se sfieşte să continue 
povestirea. Dar are datoria să nu tacă. El s-a camuflat în 
personaje, a ales căi lăturalnice şi înşelătoare pentru a vorbi, 
şi-a pus pe faţă măşti pentru a-i deruta pe cititori...; el este o 
instanţă care are darul de a vedea în simultaneitate 
desfăşurarea evenimentelor. De aceea, din poziţia sa poate 
îmbrăţişa punctele de vedere cele mai divergente şi în 
consecinţă le armonizează... 
         Roman în care ficţiunea (hieroglifă îngheţată) se aşterne 
scară spre metafizic, poezie a ironiei amare, deschidere spre 
emoţii crepusculare, Craii şi morţii ne cer socoteală pentru 
părăginirea unor repere durabile în favoarea efemerului, 
desfăşurându-se ca o carte a vremurilor de pe urmă, în care ne 
citim şi plângem propriile miracole ratate.  

Ultimul roman, dintr-o serie 
impresionantă, semnat Dan 
Stanca (Craii şi morţii, Editura 
Cartea Românească, Bucureşti 
2012) poate fi lecturat ca o 
mărturisire asumată a unei 
dependenţe obsesive faţă de 
celebra carte a lui Mateiu 
Caragiale, Craii de Curtea-
Veche. Strategic, Dan Stanca 
pare că îşi transformă propriul 
manuscris în oglinda operei 
iniţiale. Îl accentuăm pe pare, 
deoarece, în ciuda aparentelor 
contaminări de nume, de struc- 

turi, parţial de atmosferă şi limbaj, cele două romane trebuie 
privite cu mirare şi reciprocă preţuire, ca două lumi distincte 
estetic. 

Este adevărat, personajele poartă haine de nume identice şi 
naratorul dezvoltă suple asemănări, sau, dimpotrivă, cu o 
remarcabilă abilitate stilistică ştie să pună în antiteză ordini şi 
dezordini. 
         Circumstanţele narative încarcă discursul cu o înşelătoare 
coloratură memorialistică, un timp spiralat, construit secvenţial, 
în care istoria e deopotrivă fundal halucinant şi camuflaj al 
spaimelor şi admiraţiei necondiţionate faţă de un trecut cu 
evenimente semnificative – cruciadele, războaiele lui Napoleon, 
cumpăna anului 1989. 
         Ruperea de prezent, eludarea golului lăuntric au un singur 
remediu, vagabondarea şi asmuţirea cuvintelor, posibile doar 
prin recunoaşterea statutului de creator, problematizantă şi 
angajantă postură: pentru a scoate ceva valabil din el trebuie să 
se supună unui supliciu, să urce pe eşafodul conştiinţei dezvelite 
şi acolo să nege tot ceea ce în viaţa diurnă afirmă. Este ca un 
exerciţiu de schizofrenie practicat în cunoştinţă de cauză de un 
om perfect sănătos. 
         Percepţia realităţii neconvenabile accelerează germenii unor 
ciudate mutaţii existenţiale: tren deraiat, asta doresc să fiu, sinele 
pendulând alienat între falii şi stări acceptate cu luciditate şi cu un 
acut sentiment al neputinţei: m-am pomenit smuls din cuibarul 
vătuit şi alungat în lumea vie a spaimei. 
         Coordonate ale angoaselor acumulate, spaţiile sunt refăcute 
ca aglomerare tectonică de amănunte: cârciuma Popescu, 
redacţia, penitenciarul, sanatoriul, sediul Securităţii, Casa 
Scânteii, apartamentul împărţit formal cu soţia şi fetiţa, cu 
răsfrângeri directe asupra locatarilor permanenţi sau temporari: 
toţi eram turmentaţi şi bâjbâitori într-un sine jilav. 

Una din obsesiile pregnante ale eului auctorial o reprezintă 
întoarcerea la unitatea primordială, refacerea chipului unui Adam 
edenic, nedespărţit în bărbat şi femeie, un timp în care 
proprietatea şi posesiunea unuia faţă de celălalt nu fuseseră încă 
inventate, inventariate şi clasificate: ce să posezi când obiectul 
erotic este încă în tine şi împreună cu el te bucuri de frumuseţea 
cosmosului tot nefisurat. Pornind de la această premisă, întreg 
romanul va fi străbătut de complicate relaţii cu o interesantă  galerie 
de femei, etichetate măgulitor sau peiorativ ca graţie pură, dame 
neobrăzate, orătanie neputincioasă, fufă, calibrată, mare cât un 
dulap, cu nori pântecoşi, craci, curbe moi şi ample, pulpe durdulii, 
o afişată sexualitate debordantă într-un limbaj frust, ce serveşte la 
expunerea  detaliilor anatomice,  tactile şi olfactive.   

Inadaptatea totală a personajului-narator, martor şi cronicar 
deopotrivă, e unul din parametrii narativi de rezistenţă ai 
romanului. Subconştientul protector al eului încearcă o cale de 
salvare prin luciditate şi neimplicare totală în jocul crailor, lorzi ai 
efemerului, prin plonjarea în ficţiune (vagabondaj, lipsa ancorei, 
frustrarea de taina mărturisirii) şi prin spectacolul afişat al 
interogaţiilor multiplicatoare, entităţi cu viaţă proprie ce rod 
pesmeţi şi fac firmituri. 

Biografiile amănunţite ale personajelor sunt construite prin 
acumulare a detaliilor de fineţe, în care o sobrietate paradoxală se 
brodează pe o canava cu elemente ale grotescului şi fantasticului.  
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PSIHOLOGIE, 
IUBIRE ŞI DRAMĂ 
 
Claudia Partole, care vine din tragicul spirit al 

Basarabiei, s-a impus în literatura ultimilor ani 
printr-un filon cu o puternică forţă dramatică a 
textului. O demonstrează şi în Ultima amantă, 
un volum de reflecţii epice despre singurătate, 
trădare şi iubiri neîmplinite. Poveştile sale 
confesive au reverberaţiile unui ideal moral într-
o lume debusolată şi lipsită de reperele unei vieţi 
normale. „Se întâmplă să-mi fie greu, atunci 
scriu tot felul de poveşti şi, foarte ciudat, încep 
să mă simt mult mai bine. Apoi, când nu pot 
avea ceea ce mi-aş fi dorit, când realizez că 
timpul a trecut pe dinaintea mea, lăsându-mă cu 
vidul în faţă, prind a scrie de parcă pe toate le-
aş avea”, se mărturiseşte autoarea. Claudia 
Partole are darul de a scrie într-o aură sacră a 
discursului narativ, asumându-şi suferinţa, 
solitudinea, damnarea, ca într-o apocalipsă care 
pândeşte la fiecare colţ al existenţei umane. 
Drama omului înstrăinat este subiectul care se 
suprapune aproape până la identificare cu eu-l 
propriu, de aici toate întrebările lumii într-un 
registru de adânc declin tragic al fiinţei.  

Ultima amantă (Editura Arc, 2011), cu o 
prefaţă de Lucia Ţurcanu, conţine remarcabile 
poeme în proză (Panseuri călătoare, Vânătoarea 
de gânduri, Incredibile, Din poveştile satului) într-
o combinaţie frapantă de psihologie şi iubire, de 
metafore-simbol şi limbaj expresiv, totul cu o 
incitantă derulare în care cititorul ia parte când la 
fapte incredibile, coşmaruri şi basme 
neterminate, când la amintiri, pasiuni şi lumi în 
care nu-şi imaginează urâtul. Speriată, diafană 
şi enigmatică sau realistă, tragică şi ludică, 
Claudia Partole trăieşte şi scrie, răscolitor, o 
istorie a destinului feminin într-o grilă literară 
împărţită între reflecţia lirică şi misterul 
existenţial. Lectura cărţii sale lasă sentimentul 
plăcut-tulburător al întâlnirii cu o veritabilă 
scriitoare. Ne bucurăm sincer de apariţia acestui 
nou volum sub semnătura prietenei noastre din 
trista şi frumoasa Basarabie. 

 

* 
REVERIE ŞI CONTEMPLARE. Versurile lui 

Alexandru Spătaru te conduc într-un fel de labirint 
al trăirilor, tainelor şi viselor care configurează o 
lume a lui, dramatică şi melancolică dar şi cu 
acces la „profunzimea/ contemplaţiei de sine./ 
Puteam să evadez/ din forme şi dimensiuni/ 
vulgare şi ajungeam o stare/ de esenţă, 
alcătuirea/ mea primară./ Treceam prin toate,/ 
fără să m-amestec,/ toate lăsau în mine urme/ şi 
adunam cunoaşterea/ în cele mai subtile şi/ 
neverosimile amănunte./ Stârneam invidii şi/ 
nedumeriri esenţiale./ Aveam statut de entitate 
superioară. (…)” („Revenirea”). Cu noul volum de 
poeme Manuscrisele de la apa Moldovei 
(Vasiliana ’98, Iaşi, 2013) Alexandru Spătaru îşi 
consolidează statutul de poet autentic. El  
înfrăţeşte cotidianul cu biograficul şi, la un loc, cu 
enigmaticul şi intuiţia premergătoare gândului 
filosofic. În fond elegii, poeme destinate 
contemplaţiei şi autoironiei care îl ajută să iasă 
din uitare, tristeţe şi cotidian. Varietatea nuanţelor 
tematice, de la „Demers”, „În aşteptare”, „Iertarea 
de sine” la „Boala de dor”, „Vorbe de pradă” şi 
„Călătorie astrală”, pentru a aminti doar câteva 
titluri de poeme, redând toate ritmul vieţii cu 
lumini şi umbre, o rotunjire a simţirii şi un centru 
de sprijin existenţei sale. Din vestigiile iluminării 
trăieşte o duioasă voluptate şi coboară către 
lucrurile simple şi vii, alteori se impune ideea 
filosofică cu trimitere la încercarea de a cunoaşte 
tainele Universului, într-o interesantă combinaţie 
de reverie şi contemplare a naturii, cu un apropiat 
spirit religios, intonaţie imnică, şi o atitudine 
reflexiv-elegiacă de esenţă confesivă.  

 

 Nicolae BUSUIOC 
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MEMORIA LUI FEMIOS  
SAU  

VÂRSTA REMEMORĂRILOR
 

Personalitatea scriitorului Ste-
rian Vicol, manifestată în variate 
ipostaze (organizator de festivaluri 
literare sau editor şi conducător de 
reviste, premiat cu distincţii de luat 
în seamă), pare azi neîncăpătoare în 
bibliografia fişelor de dicţionar. 
„Profilată distinct pe fundalul 
generaţiei sale, alteori confundându-
se cu liniile ei de inspiraţie şi de 
creaţie, cărţile sale au fost martorii 
unui poet contemporan care 
traversează cu destinul său timpul 
nostru” (Radu Voinescu). 

Istoriile literare sunt şi ele generoase cu autorul atâtor 
volume, astfel că în momentul de faţă comentariile depăşesc în 
număr de pagini „opera omnia”. Dintre cele recente, 
semnalăm pentru început Memoria lui Femios. Manuscrisele 
lui Terian, ed. Timpul, Iaşi, 2012. 

 „Pentru Sterian Vicol a rosti poezia înseamnă a rosti fiinţa. 
Discursul poetic este unul eminamente un discurs ontologic. 
Profilul său inconfundabil se reliefează în linii esenţiale”(Mihai 
Cimpoi). „Sterian Vicol rămâne acelaşi seducător, tot încercând 
vremurile. Între nor şi inimă are imperiul său din ce în ce mai 
micşorat de atotputernicia cuvintelor şi, mai ales, a necuvintelor” 
(A.G. Secară) „Cine mă caută/ cu vreascurile propriilor mele 
versuri?” „Poezia dacă este – cât este –/ trebuie atinsă de-un 
fulger/ ca să rămână ce trebuie să rămână/ prin beznă mă-nalţ şi 
sunt înrourat/ din cerul zimţuit de creste; cui să-i spun, ce să-i dau 
de veste/ când eu însumi doar iluzia străbate.” 

Odiseea experienţelor complementare vieţii şi creaţiei lui 
Sterian Vicol, în perseverentă aspiraţie stelară, reverberează târziu 
în trilogia Memoria lui Femios deschisă în finalul anului 2011 
într-o viziune unificatoare de ediţie definitivă, la ed. Timpul, Iaşi. 

Primul volum aminteşte de „Cititorul şi scrisul” (2002), al lui 
Nicolae Manolescu. Cele două cicluri „Râpa Zbancului” şi „Cel 
ce-şi arde corabia” îmbină nostalgia copilăriei şi adolescenţei cu 
lirismul deja consacrat al poetului  reflectând despre cultură şi 
viaţă. Mirabile metafore, alături de abundenţa informaţiei: 
„Risipind cuvintele-n oglinzi/ tu clatini icoana naufragiului spre 
seară/ Gândeam cu ochii larg deschişi şi păşind pe Ponte Vecchio: 
dragostea la bătrâneţe e ca o beţie cu vin de pârgoală; atunci 
sângele urcă spre stele, izvorul cade pe inima femeii iubite” 

O ciudată poveste-parabolă de introvertire: „o privighetoare 
hipnotizată de vitraliile aurite zboară într-o biserică şi tânărul 
preot o aminteşte apoi în fiecare slujbă de duminică. Nu ştie 
nimeni cum şi când venise, doar Cel ce vede, şi eu văd 
caligrafiind cu gheara ei o literă” 

Volumul cu subtitlul Manuscrisele lui Terian cuprinde 
„Scrisul şi cenuşa”, „Râpa Zbancului”, „Jet de maci”, „Şase 
poeme în engleză”, „Cinci epistole către cinci artişti italieni”, 
„Jurnal regăsit”. În postfaţă, alte comentarii critice care 
„descifrează” rădăcina, plasma şi relieful scrierilor („Poezia lui 
Sterian Vicol e una descriptivă de stări lirice cu nostalgii agresate 
şi elanuri romanţioase”, Cristian Livescu). 

 „Tot vicolind, tot vicolind (vorba poetului ajuns la 
înţelepciunea vârstei)” acceptând cu luciditate că timpul trece 
devenind necruţător, Constantin Trandafir şi-a pregătit 
gospodăreşte un loc pe care să-l legitimeze testamentar „altor 
căutători spre celesta grădină”; „Se resoarbe din tectonica 
propriei individualităţi şi-ncearcă să se rostuiască în cadrul 
singurătăţii indeligibile. A trecut de faza succesului laolaltă, 
căutându-şi distincţiile din care să-şi izvodească dreptul la 
diferenţă”(Ionel Necula). 

 „Şi iată-mă-s în jâlţul de blană,/ în jâlţul în formă de carte/ 
unde-mi număr bătăile inimii,/ depănând cărarea copilăriei – care-
ncet se rupe în Râpa Zbancului...” 

Manuscrisele lui Terian, reunind poezii şi pagini de proză 
inedite, este în viziunea autorului puntea lirică înspre a treia 
carte, rotunjind etapa de maturitate a unui „şaptezecist” care 
putea fi optzecist, modernist, postmodernist etc, „paginile din 
jurnalul de faţă sunt un fel de confesiuni articulând faptul că 
ceea ce încerc eu – lucrarea Poeziei – este o intrare în fiinţă, 
dar nu înainte de a fi o evadare din ea. Este un exod, o 
emigrare neimpuse de nimeni”. 

Talentul şi perseverenţa creatorului s-au cristalizat într-un 
univers original al propriei biografii, alcătuind în substanţa lor 
un autoportret uneori ludic, alteori grav-meditativ. 
Concentrând teme şi motive şi optimizând expresia poetică, 
lirica lui Sterian Vicol a câştigat în profunzime, dovedind forţă 
interioară autentică. Viziunea unificatoare a rememorărilor a 
ivit „o carte plină de farmec, un loc de întâlnire cu autorul.” 

 Cu aceeaşi disponibilitate a dăruirii harului primit, poetul 
dedică vreo cincizeci de poeme mamei şi tatălui, soţiei şi 
fiicei, prietenilor săi poeţii sau iubitelor acestora (până şi „mie 
însumi”). Încolţirea unui pumn de seminţe îngropate toamna 
către iarnă în neagra câmpie sau în propriile cărţi, convins că 
durata are o singură condiţionare: „Din grâu să-ţi faci o harfă-
ursitoare/ Şi cântecu-ţi va lumina calea mereu” 

 
  Nicolae COLCERIU 

UN AN POETIC 
 

Volumul 366 poezii şi zile de 
Mihai Chitic (Iaşi, Editura Samia, 
2012, 370 p.) reprezintă o fabulare 
pe un fond de reverii, manifeste 
încă de la primul din cele 366 de 
fragmente lirice. Prima zi promite 
belşug de roade poetice, de vreme 
ce constă în sesizarea proiecţiei în 
lucruri a esenţelor interioare, sub 
semnul nevoii de dăruire către o 
alteritate a fiinţei: Seara, gândirea 
se desprinde de mine/ şi devine 
substanţa nopţii/ obosita carne se-
ndreaptă spre tine,/ transformând 
timpul în zăvor al porţii. 

Poemele calculează zilele anului, într-un flux condus de logica 
notaţiei jurnaliere, cu note meditative, fanteziste, filozofice. Cel 
mai bine este perceput anotimpul dragostei, o imaginaţie gingaşă, 
de îndrăgostit, condiţionând mersul înainte al existenţei de prezenţa 
fiinţei adorate: „florile se ofiliseră prin lunci/ ca să le salvez, au 
primit numele tău fiecare” (322). 

În totul, ni se propune o aventură a percepţiei lirice, investind 
masiv în metaforism, în încercarea de a reformula interior 
existenţa: sărutul este un „glas sugrumat”, ziua e „cort burduşit de 
lucruri”, noaptea „un balon gol” etc. Tehnica exprimării de badinaj 
dă un anume şarm multor cuplete. Nu lipsesc senine consilieri 
(„încearcă totuşi să te bucuri /chiar de interpretezi un rol”) sau 
resuscitarea candidă a motivelor poetice clasice („inima îmi voi 
sigila”, „e o zi continuă în grădina mea” etc.). Interesantă este 
tehnica dezvoltării în surprinzătoare concepte a evenimenţialului 
cotidian. Insomnia îl face pe poet să se gândească la noapte „ca la 
/un animal nevertebrat” (265), un repaus pe iarbă conduce la o 
condamnare a vorbelor în exces, în care „e-un mers de-andărătelea 
de cai”. Reminiscenţele de lectură sunt mai ales blagiene („sunt 
hrana dorului, marelui”), uneori stănesciene („poţi distinge litera a 
de litera a) sau bacoviene.  

Care este universul tematic propus? Fără îndoială, unul 
complex, dovadă a considerabilei disponibilităţi confesive, întru 
asumarea propriului destin. La un moment dat, textul capătă 
aspectul unei epopei pentru câştigarea sufletului pereche şi 
întemeierea cuplului. Nelinişti existenţiale şi o regăsire în 
contemplaţie relativizează însă pornirile prea pătimaşe. Poetul 
înclină să se reculeagă, auzind în străfundul cerului un gong care 
anunţă învierea (49) sau cel puţin se înfăşoară în „culori neştiute”, 
devenind „fruct pe o ramură divină” (48). Clasica mâhnire că 
timpul este trecător îl face de asemenea să-şi îndepărteze privirea 
de obiectul adoraţiei, atras de filozofeme la care imagismul îşi 
aduce o bună contribuţie, căci pentru poet „totu-i fiinţă/ sub lupele 
zării”, sufletul este „un vulcan noroios” etc. Atent la procesul 
regăsirii de sine, eul liric accede şi la metafora textuală şi, în 
catrenul final, ni se vorbeşte de „vasta câmpie a scrierii”. 

Destule afirmaţii, la prima vedere facile, îşi dovedesc 
adâncimea meditativă: Care să fie cea mai mare spaimă/ Din câte 
pot exista?/ Desigur, doamnă,/ Să vezi în oglindă pe altcineva. 

Formula naivităţii calculate îl prinde pe poet, mai ales dacă ea 
se asociază cu ingenuitatea în faţa dragostei. Pe această cale se 
cristalizează imagini mai îndrăzneţe, uneori în racursiuri pline de 
haz: „Înfricoşat, am văzut că /Sânii tăi se strâmbă la mine”. În fond, 
deşi obţinută fulgurant, intelectualitatea percepţiei este demnă de 
stimă şi dovedeşte apetenţa filozofică. Poetul pare să-şi fi format o 
idee despre toate şi i se întâmplă să condamne cu multă gravitate: 
în modernitate „susul e jos”, oamenii politici au „inimile cele mai 
peticite” etc. Ultimele zile ale textului se precipită într-un roman al 
dragostei împlinite, de unde o cavalcadă de însufleţite expresii, 
asociate expresiei obişnuite a idilei urbane. Acest curios suflu liric, 
care nu este străin de tendinţele pop-art, promite o bogată 
descendenţă, căci vorbim deja de al treilea volum liric al lui Mihai 
Chitic, pe parcursul a doar doi ani. Aşteptăm curioşi alte percepţii, 
la fel de proaspete, asupra existenţei, pe care fără îndoială că le vor 
aduce următoarele grupaje poetice. 

Ioan RĂDUCEA 

intersecții 
 

 

      D O I  V E C I N I  
 
 

Atunci când în sufletul nostru sălăşluieşte pacea, suntem însoţiţi 
de încredere, stăpânire de sine, ordine, echilibru, răbdare, 
îndelungă răbdare, linişte, bunătate şi chiar vindecare. Pacea nu 
produce, nu are cum să producă (ar fi împotriva naturii ei) viruşii 
toxici ai clevetirilor şi pizmelor. Ea poate infuza, pentru puţin timp, un 
oarecare „disconfort” celui trufaş şi mândru. Acest disconfort ar 
trebui să-l trezească şi să-l conducă spre conciliere şi verticalitate. 
Winston Churchill spunea: „Putem minţi pe cineva pentru totdeauna, 
pe toată lumea pentru puţin timp, dar, niciodată, pe toată lumea 
pentru totdeauna”. Un cuvânt bun, un gest frumos au un impact 
pozitiv asupra sufletelor oamenilor. 

Din nefericire, am întâlnit şi cunoscut persoane care erau 
stăpânite de invidie şi furie doar pentru faptul că unele cunoştinţe 
comune s-au realizat. Nu aş putea spune că acele persoane în care 
germenii invidiei încolţiseră erau modest realizate social şi 
economic. Nicidecum. 

O istorisire ne spune că, într-o localitate, doi noi concitadini şi-au 
construit fiecare câte o casă. Ei fuseseră, cu ani în urmă, colegi la o 
vestită şcoală din capitala ţinutului. Rivalitatea dintre ei, pe durata 
colegiului, a fost cultivată de Chetrina Giorgi, care, în fiecare an, lua 
premiul al doilea sau chiar al treilea la învăţătură. Priveghi Ovadia, 
în toţi anii colegiului, a fost încununat cu premiul I. Aşadar, iată-i pe 
cei doi foşti colegi, de astă dată, vecini. Istorisirea ne spune că, 
după un timp, casa şi grădina lui Priveghi Ovadia erau cele mai 
frumoase din localitate. Invidia celuilalt i se vedea pe chip, în vorbă, 
în mers şi chiar în strănut... În această stare de tulburare şi pizmă, i 
se înfăţişează Dumnezeu. Pentru a-l linişti, Creatorul i-a propus că îi 
va îndeplini trei dorinţe, oricare vor fi ele. Dar a fost înştiinţat că, 
indiferent de preferinţele lui, vecinul va primi îndoit. În prima dorinţă, 
Chetrina Giorgi ceru Domnului ca grădina şi casa lui să fie cele mai 
frumoase din acele locuri. A doua zi, dimineaţa, vede în grădina sa 
o casă de o splendidă armonie şi frumuseţe. Balcoanele, etajele, 
terasele precum şi izvorul din spatele casei încântau privirea şi 
auzul. În culmea fericirii, îşi anunţă soţia şi o invită pe terasă pentru 
împărtăşirea bucuriei. Amândoi erau în al nouălea cer. În timp ce îşi 
savurau cafeaua, Chetrina îşi aruncă privirea la vecinul său. Pe 
pământul acestuia văzu nu o casă precum cea a lui, ci două. Furia 
şi invidia i se vedeau în ochi şi pe faţă. În această stare îl găsi 
Domnul, când îl vizită pentru a-i îndeplini cea de-a doua dorinţă. 
Doamne, spuse Chetrina, aş dori ca mâine dimineaţă în faţa casei 
mele să am o maşină Mercedes cu cea mai bună dotare. A doua zi, 
satisfacţia lui era maximă, admirându-şi Mercedesul mult visat. 
Când îşi aruncă privirea la vecinul lui, vederea i se întunecă, iar 
chipul i se învineţi. În ograda vecinului văzu un Mercedes exact ca 
al lui dar şi un BMW de ultimă clasă. Chetrina Giorgi turba de furie 
şi-şi admonesta soţia, aruncându-i vorbe de ocară şi nedreptate. 
Dumnezeu i se arătă iar pentru a-i îndeplini cea de-a treia şi ultima 
dorinţă. Chetrina de-abia se stăpâni din invectivele adresate 
consoartei, şi-i spuse lui Dumnezeu, aproape pe un ton poruncitor, 
că doreşte ca mâine dimineaţă, când se va trezi, să fie orb de un 
ochi. Ce efect a avut asupra fostului coleg de colegiu, vecinul lui de 
acum, cred că orice cititor poate deduce... E cumplit!, nu...? Acesta 
e caracterul omului (spân?!) în furia lui după anihilarea semenului 
său, care prin credinţă, talent, muncă şi vocaţie îşi clădeşte viaţa cu 
altruism, respect şi moralitate. 

* 
Teologul Norbert Lieth afirmă că atunci când ura se instalează 

în inima unui om, îi dă de lucru zi şi noapte, creşte tot mai mult şi îl 
poate face chiar dependent de ea, ajungând să-l domine într-o 
asemenea măsură încât acesta nu mai este propriul lui stăpân, 
motiv pentru care recurge la gesturi extreme. Unii cercetători sunt 
de părere că ura poate modifica până şi compoziţia sângelui, fiind 
ca o otravă injectată care se răspândeşte treptat în tot corpul. Ea 
cuprinde iniţial gândurile, apoi se reflectă în trăsăturile feţei şi în 
privire, provoacă un limbaj nepotrivit, iar, în final, pune stăpânire pe 
toate emoţiile şi acţiunile unei persoane. 

Ura poate să îl împingă pe om să comită cele mai nebuneşti 
fapte – sinucidere sau crime în serie – totul din cauza dispreţului 
exagerat faţă de întreaga lume. Ura duce şi la rasism, brutalitate 
şi cruzime, sentimentele de milă sau de compasiune dispărând 
cu desăvârşire din gama stărilor sufleteşti ale omului în cauză. 
Ura poate fi chiar mai puternică decât teama de moarte. În acest 
sens, cunoaştem cu toţii expresia „orbit de ură”, folosită pentru a 
descrie un om care recurge la gesturi extreme fără a ţine cont de 
propria siguranţă. 

Ştiinţa a demonstrat că ura şi tot ceea ce ţine de ea (gelozia, 
amărăciunea, invidia, neîmpăcarea) declanşează în corp procese 
psihosomatice şi biochimice care pur şi simplu ne îmbolnăvesc. 
„Profesorul Gates de la Institutul Psihologic din Washington a 
constatat că ura nu provoacă doar ravagii emoţionale, ci produce şi 
un venin periculos în corp. Oamenii mânioşi şi plini de ură emană o 
secreţie care trece în respiraţie. Pe baza experimentelor, 
cercetătorul a putut dovedi că fiecare iritare îşi are suflul ei specific. 
Gates a luat din secreţiile suflului unui om plin de ură şi a vaccinat 
porci de mare cu ele. Acestea au omorât cobaii în doar câteva 
minute. Chiar şi un om poate fi omorât cu această otravă”. 

 

* 
„Unele dintre cele mai importante impulsuri în viaţa tuturor 

oamenilor sunt nevoia de a fi un membru al comunităţii locale şi 
teama de a nu face parte din aceasta. Odată împlinită această 
dorinţă, omul, care nu este încă foarte rău, are toate şansele să 
înceapă să facă lucruri foarte rele”. (C.S. Lewis) 

„Pasiunea pentru Isus Cristos este singura pasiune care nu 
ajunge să ne distrugă”. (Larry Crabb) 

Nicolae PANAITE 
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ASTRALIA 
 
În poezia lui Horia Zilieru criticii literari au identificat boema, 

dragostea, gândul generos, „stilul trubaduresc”, „gramatica erosului”, 
căutarea logosului, esenţa muzicală a lirismului, tiparul suprarealist, 
spiritul ludic, intertextualitatea, după Anton Pann, Conachi, Văcăreştii, 
elogiul, sentimentul religios explicit, tonul ceremonios de la I. Barbu şi de 
la hermetici, reveria fundamental erotică, orgii de senzualitate, baroc, 
fastul metaforic, anxietăți, asociaţii insolite, gravitate, profunzime, 
sensibilitate neoromantică, o galanterie ezoterică, gesticulaţie complexă, 
ritualul anacronic, eleganţa uşor dezabuzată, viaţa şi moartea reduse la 
aspecte derizorii, calambururi şi jonglerii, rostire hieratică, în general, cu 
aspriri argheziene, gestul iconoclast al plecărilor, al evadărilor, oficierea 
absenţelor, redescoperirea lumii genuine şi mirifice, redescoperirea 
arhetipurilor (cartea de copilărire), ceremonia bizantină, un eros dureros, 
târziu, un cult rafinat al imaginii, fantazări şi adoraţii platonice (femeia 
nălucă), delirul imagistic având accente paroxistice, lauda erosului, 
răbdarea artizanală, piruete şi jocuri de limbaj, amuzament, relaţia dintre 
moarte şi eros, dinamismul burlesc, enciclopedismul furibund, exotic 
„anticipându-l vizionar pe Mircea Cărtărescu”(Marian Popa), erotismul 
liniştit, dispersat, prototipul eternului îndrăgostit, facerea poemului 
(postmodern), ivirea formei din inform, a limbajului din cuvânt, poet-
histrion, mag jeluitor, zugrav valah, poet al scenariului mitic, poezia ca o 
„astralia natală” (E. Simion), un „elegiac solar” (Const. Ciopraga), 
spiritul solar şi tentaţia spre sublimarea tragicului, liric existenţial, 
elegiac serafic, poet erotic-muzical, mitul îndrăgostitului într-o lume 
plină de demitizări, specatacol când grav când ironic, ceremonia 
sentimentală, conotaţii ale durerii şi suferinţei, tema morţii tratată 
în spirit baroc, prezenţa enigmatică, trubadur ermetic, insolite 
sonorizări, inventivitate verbală, asociaţii surpriză, metamorfoza 
izvorâtă din iubire etc. Alături de aceste etichete metaforice, 
exegeţii au evidenţiat încadrarea lui Horia Zilieru în curente 
literare, grupări, precursori, descendenţi, coduri culturale, specii 
literare, motive poetice, prozodie clasică, simboluri tradiţionale. Unii 
interpreţi s-au referit la „poezia neosimbolistă şi ceremonioasă”, 
ninsoarea senzuală, iarna funerară, nervii serafici, care amintesc de 
G. Bacovia, un univers prin excelenţă vegetal, muzical, poezie 
construită cu migală de artizan, după virtuozitatea lui Macedonski 
şi Bacovia, univers animat de simboluri uşor traductibile, 
simbolistica lui Anghel, spleen-ul bacovian: urne funerare, osuare, 
centauri, relicve antice, aspect de muzeu, formele lucrurilor 
moarte, gingăşii imagistice, gesturi stilizate abstract, instabilitatea 
contururilor şi culorilor, dar şi descendenţa simbolistă: îngeri 
muzicali, fluturi îndrăgostiţi de candeli şi ruine, polenuri sfinte, aştri 
palizi şi statui pierdute, amanţi pali, parcuri siderale, grea 
melancolie într-un univers floral, încât „erotica lui Horia Zilieru se 
hrăneşte dintr-o incitantă himeră” (Daniel Dimitriu). 

Alţi critici literari au reliefat alte aspecte ale poeziei sale, au găsit 
afinităţi la fel de spectaculoase: „ultimul suprarealist” (Eugen 
Simion), face parte din specia decorativilor de la T. Arghezi şi I. 
Barbu, la Leonid Dimov, Macedonski (Gh. Grigurcu), atitudine 
manieristă, barocă, un refuz al „clarităţii nonpoetice”, starea 
romantică „infern cu floare rară”, chinul, harul, lumina, noul poem al 
învierii, viaţa de după moarte, poezia sentimentală cu voluptăţi, 
extazuri până la limita insuportabilului. Horia Zilieru e un 
macedonskian rebel, însetat de puritate, atras de faza rondelurilor, 
universul artificial, notele parnasiene, incantaţii, stări difuze, magia 
astrelor, de la parnasianism la suprarealism; un trubadur care 
versifică în vecinătatea lui Blaga „blânda stare de orbire”, Nichita 
Stănescu „os hiperboreean”, cu un vocabular liric manieristic, baroc, 
tehnică barbiană, un vocabular din sfera anatomicului, unde 
sângele, care exprimă vitalul, are valoare decorativă. 

 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

HORIA ZILIERU, IMO PECTORE 
L-am întâlnit, poate, accidental, pe culoarele Universității 

ieșene, în vreo sală de lectură sau pe stradă, în anii studenției, 
parcurse aproape concomitent, însă o întâlnire efectivă, cu 
urmări notabile, nu a putut avea loc decât mai târziu, cam la 
un deceniu după terminarea studiilor. Ipoteza dintâi, 
neacoperită memorial, s-ar putea sprijini pe faptul că în acei 
ani, când filologia și istoria alcătuiau o singură facultate, cu 
unele cursuri în comun și activități de caracter obștesc la care 
erau chemați să ia parte toți, indiferent de specialitate. 
Memoria mea nu păstrează însă nici o secvență clară de acest 
fel. Abia după absolvire, amândoi lucrând în instituții ieșene, 
mi-a fost dat să-i observ „proximitatea”, în condiții nu tocmai 
plăcute pentru mine. 

Era în vara anului 1958, mai exact pe 5-7 iulie, când la 
Tribunalul Militar de pe str. K. Marx (acum Lascăr Catargi) a 
avut loc procesul unui grup de tineri, acuzați fiind că 
organizaseră, la 12-14 aprilie 1957, sărbătorirea lui Ștefan cel 
Mare, la cinci secole de la suirea pe tron. Am schițat 
fugitiv acel moment în altă parte. Adaug aici că printre 
puținii care izbutiseră să intre în sala de judecată, asistând 
la un proces tipic stalinist, în care totul fusese decis 
dinainte, era și un tânăr cu fața luminoasă și capelură 
bogată, al cărui nume (Horia Zilieru, ca poet; Gh. Iancu în 
buletin) aveam să-l aflu mai târziu, grație lui însuși. 
Urmărea atent și simpatetic „piesa” montată anume ca să 
producă efecte profilactice în mediul academic. 

L-am cunoscut mai bine după timpul de recluziune, 
încheiat prin grațiere la 16 aprilie 1964, dar nepus în valoare 
profesionalmente decât peste câțiva ani, când poetul lucra la 
cotidianul Flacăra Iașului și la revistele locale (Cronica, 
Convorbiri literare), iar semnatarul acestor rânduri funcționa 
la Biblioteca Centrală Universitară, acolo unde și-au găsit o 
vreme „adăpost”, între alții, Traian Gheorghiu (fost 
secretar de redacție la Însemnări ieșene) și Anton Nițu 
(eminent arheolog), care cunoscuseră și ei asprimile 
detenției politice. Căutând să dau expresie publică muncii 
mele, ca istoric, a trebuit să public la început cu pseudonim 
(Al. Constantin), în ciuda semnelor amicale din redacțiile 
în cauză. Horia Zilieru găsea mereu un cuvânt de 
încurajare, un îndemn potrivit cu situația, ani de-a rândul, 
apreciind generos textele în cauză. Intuia în acele texte, 
pesemne, o prezență demnă de interes, un stil. 

Spirit romantic, entuziast și colocvial, venit din sudul 
muntenesc și ajuns, asemenea lui Topârceanu, „moldovean 
get-beget”, unul hărăzit a spori zestrea poetică a Nord-Estului 
nostru, Horia Zilieru nu evită gesturile mari, oarecum 
grandilocvente, aducând nuanțe personale în definirea 
specificului românesc. 

Câteva momente mai semnificative îmi răsar acum în 
memorie, toate produse din inițiativa distinsei profesoare 
Ioana Irimia, președinte al Societății Culturale „Plai Mioritic”, 
sub egida căreia a organizat numeroase acțiuni socio-culturale. 
Un asemenea eveniment a avut loc mai de mult la 
Universitatea „Al.I. Cuza”, în sala Senatului, unde Horia 
Zilieru a scos în relief, patetic, figurile unor contemporani de 
elită. Un altul, în casa amintitei profesoare, cu invitați de marcă, 
printre care Nicolae Breban, Gh. Platon și Eugen Simion.  

Încă unul, pentru a mă limita la atâta, s-a produs la Muzeul 
Unirii (2 martie 2013), sub un generic semnificativ: Dialogul 
artelor. Acesta din urmă mi-a dat ocazia să-l cunosc încă mai 
bine, alături de alți membri ai amintitei societăți, care numără 
deja peste două decenii. Personal, am schițat câteva idei 
despre Cultura națională și Europa culturilor la început 
de nou secol, pentru a conchide că națiunea, ca formulă 
organică, nu și-a epuizat încă temeiurile de existență. 
Poetul Horia Zilieru a prezentat, cu obișnuitul său 
aplomb, un volum de versuri, Zephyr, scos de curând la 
Editura Pim (2013), carte semnată de încă adolescenta 
Andreea Maria Irimia. 

Câteva elemente explică, la rigoare, afinitățile dintre noi: 
proveniența noastră sătească; stagiul normalian (el la 
Câmpulung Muscel, eu la Șendriceni – Dorohoi); munca 
bibliografică în marea instituție ieșeană de resort; colaborarea 
îndelungată la periodice locale, unde Horia Zilieru a avut 
mereu un cuvânt de spus. Fără a depăși limitele discreției, ar 
mai fi de adăugat că amândoi am fost distinși, pe rând, cu 
titlul de „cetățean de onoare”, semn că municipalitatea n-a 
rămas insensibilă la strădaniile fiecăruia, depuse în domenii 
afine ce comportă însă și o dimensiune civică. 

Am sub ochi, nespus de încântat, masivul tom Astralia, 
cu opera poetică a scriitorului, oferită în dar, cu o dedicație 
măgulitoare, dovadă – încă una – de generozitate coetanee. O 
facsimilez în loc de încheiere. 

  Alexandru ZUB 

întâlniri de destin 

 

Arabescul poemelor cu lucrătura lor de filigran și proliferare 
orientală a ornamentului îl înscrie pe Horia Zilieru în acel tip de 
sensibilitate barocă românească prefigurat de Dimitrie Cantemir. 

 

Dan Alexandru CONDEESCU 

  

 
Un liric existențial, cenzurat de excesul afectiv este Horia Zilieru. 

Acest poet e un elegiac serafic, filtrându-și tumultul interior prin 
filigramul unei formule clasicizante. 

Marin MINCU 

  

 
Roza e floarea de geniu a poetului și 

hrănită cu suflarea morților ea dă o 
beție extatică albă… 

Eugen SIMION 
   

23 mai 2013,  
Sala Dublei Alegeri de la Muzeul Unirii:  

omagierea poetului Horia ZILIERU,  
cu ocazia împlinirii vârstei de 80 ani 
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Oscilând între scenariul mitic, tiparul suprarealist şi orfism, poetul 
împrumută elemente din diferite mitologii, poetizează forme şi 
metamorfoze din Complexul lui Orfeu, simte dragostea ca o sărbătoare a 
simţurilor, este iubitor de somptuos, de spaţiul real şi himeric, zei elini şi 
îngeri de Voroneţ, iar pe Euridice o regăseşte printre „trestii de aur”. 
Cântecul orfic şi cel elegiac se amestecă într-un mod rafinat, tema 
erotică şi tema copilăriei, iniţierea mitică în planul timpului istoric şi a 
timpului cosmogonic, simbolurile eterne, Adam, Eva, paradisul 
pierdut, femeia învăluită în reverberaţii erotice; un excelent poet 
orfic care aruncă o privire „erotică” asupra lumii, înţeleasă ca o 
„cântare”, în liniile unui vag expresionism, ca un spectacol, în care 
roza apare ca „floarea de geniu a poetului”, dragostea ca metaforă 
a terestrităţii, peisajul trist: cenuşa, roua neagră, spinul, cuiul, 
ceaţa, cucuta, vechiul mit al lui Orfeu având un spaţiu sacralizat în 
care distingem mărturisirea unei conştiinţe tragice, metafora 
marelui Orb, efortul de a introduce ordinea umanului în cosmos. 

Dacă unele procedee ţin de practici simboliste, prozodia este 
clasicizantă, poetul arhaizează prin interpretarea modernă a tradiţiei, 
levantinizează, slavizează, reinventează bâlciuri şi circuri, feeria şi 
carnavalul, exhibiţionismul sarcastic, în care obiectul este femeia, 
transfigurează sentimentul elegiac aducând în prim-plan voluptatea 
pierdută a trecerii timpului (imagini escatologice), evită tonul declamator, 
cultivă expresivitatea limbii române, amintind de Anton Pann, se 
instalează prin cultură în mit şi zăboveşte asupra unor cărţi de iniţiere: 
Cartea de copilărire, Astralia, a unor simboluri: raza ca simbol sexual 
feminin (raza medievală, roza romantică, roza simbolistică). 

În perioada de început, Horia Zilieru era şi un descriptiv în 
tablouri cu păduri fermecate mioritic (fluiere de lemn), mitic (arborele 
cosmic proiectat spre arborele originar, în tonalităţi de prohod): „şi 
arborii se caută sub humă/ şi se-ntâlnesc cu rădăcini de fier/ şi se 
iubesc deşi în vârf au brumă/ şi cântă răstignirea lor pe cer” 
(Interior), conştient de semnele maturizării (incantaţiile toamnei), în 
spaţiul oniric (legenda naşterii lui Isus, cu peisaje încărcate de 
sacralitate), în care se conturează un „psalm solar”, cu crini sub 
lună, condori în furtună, culori, polenuri, petale, „ferestre vegetale”, 
motivul nufărului cu semnificaţii astrale: „şi nufărul retras în 
adâncime/ ridică mâlul sugerând o stea”(Jurnal). 

Mitul lui Orfeu înfăţişează vazduhul ca o harfă, cântul frunzelor, 
otrăvi îndulcite „încredinţat că n-ar mai creşte ierbi/ la ţărmul de 
cochilii şi carmin” (Orfeu îndrăgostit), după cum originarul, într-o 
altă poezie, este exprimat de „poveşti duioase cu-nceputul lumii”, 
melancolii, invazia vegetalului. Câteva note eminesciene amplifică 
sonorităţile (motivul plopilor fără soţ), alături de secvenţe asiatice 
„Serafic pagode de crini în amor” (Amon-Ra) sau, în altă parte, de 
nostalgia râului asociat cu timpul, iar orfismul cu pietrele preţioase: 
„Mă voi culca acolo lângă râu/ în muzică de trestii şi smarald”. 

Poetul este atras de formele arhaice: subt, colori, octomvrie, 
înfulgerându-l, vergin, insuferinde, patemi, în schiţarea unui peisaj 
tomnatic (galbenul, inocentul trup serafic), a motivului senectuţii 
asociat cu albul zăpezii, clopotniţe, vitralii (Altfel de toamnă), a 
naivităţii şi inocenţei, în timp ce ninge naiv (moina bacoviană), 
orfismul se desluşeşte în ritualul migratoarelor, obsesia perfecţiunii 
în cercuri, anatomicul la frontiera terestru – acvatic, în tăietură 
barbiană: „E muzică de păsări în ocol/ căzând pe mări şi-n valuri 
alb penet/ îmi umplu iar în cercuri locul gol/ lăsat pe plajă de-un 
femur secret” (Ninge naiv). 

Din acest peisaj liric autentic nu lipsesc sufletul angelic, 
maladivul, candoarea, febra, motivul crinilor agonizând, simbolul 
aripei (aspiraţiei), orbul visător: „Agonizează crinii în cetate/ şi muzici 
ning pe temple o paloare/ şi pene ard în albul în lingoare/ în ochii 
albi visând singurătate” (Asfinţitul crinilor), motivul fluturelui 
trimiţând la mitul poetului, mitul oglinzii barbiene (conştiinţa ca 
întoarcere spre trecut), aspectele pluviale ale toamnei: „O nu ucide 
acest flutur Doamnă/ învins şi orb lângă oglinda-ntoarsă/ copilăroasa 
mască ne revarsă/ în împietriri acvatice de toamnă” (Fluture 
întârziat), durerea absolută („cea mai rotundă lacrimă”), acordurile 
simboliste: motivul corbului aflat pe umăr ca un şoim de vânătoare, 
clarobscurul, plânsul profund („bocetul de lămpi îndoliate”), 
atmosfera de tavernă, cu chipul poetului în ceaţă. 

Senectutea este raportată la nivel cosmic, regal: „delta sângelui 
albastru”, marcată de claritate, limpezime, puritate astrală, 
degradare vegetală, între mitic şi magic, unde se disting ceţuri 
medievale, voci străine, aer păgân, simţuri devalizate (orb şi mut), 
vasul funerar, asociaţii neaşteptate („verdele gheţar”), un fel de 
geografie personală, un spectacol imaginar cu elemente de decor 
acvatice şi instrumente muzicale deteriorate: „Streine mâini într-un 
cerşit elan/ cortina trag şi-n golful peregrin/ curg alge mari pe stârvul 
de pian/ un negativ al fluxului sangvin” (Tragica muză). 

În atmosfera semiobscură abundă anatomicul, vraja, misterul, 
confuzia provocată de nori suri de sare, înserarea coapselor, 
festivalul oaselor dislocate închipuind o meduză, interioarele umane, 
erotismul olfactiv simbolist („erotice parfume”), oasele care se 
metamorfozează în instrumente muzicale (flautul), misterul luminii şi 
al muzicii acvatice: „secretă lampa turbură orgie/ cum nasc coralii 
muzică de mare” (Lume găsită). 

Fecioarele, cu melancolia lor, vin din spaţiul oglinzii 
(autocunoaştere), din universul floral cu tentă imperială, unde apele 
sunt îndrăgostite şi luntrea fragilă: „Fecioare vin dintre oglinzi şi crini/ în 
crisalide de văzduh şi nor/ pe ape îngheţate de amar/ fragilă luntre 
linele lumini” (Fecioare vin). Neantul este sacralizat în lipsă, într-o 
secvenţă în care se aude doar ecoul sângelui, lumea este dominată de 
magie, superstiţii, pietre descântate, râul vecinic (timpul), privegherea 
cu „lampa morţii” (Adoraţie), flagelarea cărnii înseamnă durere, rană, 
sângerare, străpungerea spinilor între învieri şi moarte (Eurydice). 

 

Copleşit de acel „farmec dureros eminescian”, poetul este 
asaltat de vietăţile simpatice (bufonii greieri) dar şi de parcurile reci, 
în atingere cu zonele sensibile ale corpului (tâmpla): „Craniul cu 
bufonii greieri/ în celulele închise/ nu-l mai tremuri nu-i cutreieri/ 
palimpsestele proscrise” (Alunecare), de umbra paradisului în raport 
cu râul infernului, de păsările care torturează nervii, într-un spaţiu 
acvatic, sub albia mărilor însingurate (Umbra paradisului). 

O poezie interesantă are la bază motivul muzical al cornului, 
încadrat în atmosfera ploioasă ca un sistem de canalizare cosmică, 
cu rafale trimiţând la instrumente muzicale, la îmbinări vizuale şi 
olfactive (candele de arome), la sere în paragină, cu pistile şi 
fantome, într-o viitoare putrefacţie: „Robit mă sună cornul în departe/ 
în torşii nori iau formă de canale/ prin care curg piane pluviale/ Ca o 
surpare de celule moarte// Pe viaţa sfântă candele de-arome/ îşi 
sună jertfa caldă în tăcere/ şi-n cearcăne dezmoştenite sere/ vor 
putrezi pistile şi fantome” (Erezie). 

Uneori contemplăm armonia banalului: grădina nu are nimic solemn 
(fără statui), fântâna intră în conflict cu crinii, plopii au veşminte de iarnă 
(varul de pe coajă), într-un prohod pluvial (Roză nocturnă cu sânge), 
spaţiul  sacru (biserica) se desacralizează, clopotul se dematerializează, 
hymerele apar în secvenţe erotice şi evadarea din acest cadru pare 
imposibilă: „Unde să fug cu spinii de lumină?/ un clopot putrezeşte în 
scădere/ şi în amvon fac dragoste hymere/ pe-un trandafir de ceaţă şi de 
tină” (Eşti tu aceea care vine). Pe de o parte un cadru luminos, 
alternative clar-obscur, exprimate metaforic, îmbinând realul cu 
artificialul, sacrul cu profanul: „obscura lună”, „lacteea cale”, „facla pielei”, 
„beteli de ceară”(Înainte de muzică), pe de altă parte, angoasa sugerată 
de „crinii morţi”, „deşert de oase”, melancolia mistuită sub semne 
thanatice, salvarea fiind întoarcerea la copilărie: „Tot prundul înapoi 
copilărie/ fiinţa-n respirare să ridice/ substanţa magică rozarii spice/ e plin 
de cranii ca o galaxie”(Rădăcini). 

Motivul căutării, reprezentat de mâna care caută, pipăie într-o 
grămadă de minerale fără nici o legătură între ele, dar cu efecte vizuale 
şi muzicale (La capătul fluviului), poate fi desluşit şi în umilinţa, starea 
de încordare, asocierea cu dezgroparea moaştelor cu miros plăcut, în 
sanctificare (Până la răspântie), sau în surghiunul şi înălţarea reliefate 
în lexic religios, în teluricul şi uraniul aflate în acord deplin într-o geografie 
poetică locală: „purced în rază slobode altare/ trecând prin osteneala 
smirnei lava-/ şi cerul vieţuit de morţi suna-va/ Moldova ta: surghiun şi 
înălţare” (Roze pentru Orpheus). 

În poezia lui Horia Zilieru, un ermetism de un tip special 
păstrează în adâncuri candoarea, muzicalitatea, universul floral 
(tărâmul de stamine), misterul (stranii hieroglife), starea de euforie 
provocată de vin, nostalgia alăptării, anularea sentimentului 
păcatului, starea de agitaţie (spitalul de albine), miraculoasa 
sămânţă sub semnul tragicului (Carul marei iertări). 

Motivele biblice sunt caligrafiate graţios: bocetul la a doua răstignire, 
acompaniat de sacre instrumente, se asociază cu lemnul sfânt supus 
unui ritual repetitiv, în timpul unei rugi încărcate de puritate (Rugă albă); 
spălarea picioarelor lui Isus, ungerea cu mirodenii, iertarea păcatelor 
unui personaj feminin celebru (Maria din Magdala). 

Nunta mioritică îşi are izvoarele în folclor (Un` te duci tu mielule?), 
într-un dialog cu multe subtilităţi, între cerb (materialitatea) şi verb 
(spiritualul), aflate în nuntire, într-o ţară a artelor (lyraharfă), grandioasă, 
având dimensiunile morţii: „ce te-nflăcări verbule?/ merg la nuntă 
cerbule/ în ce ţară verbule?/ liraharfă cerbule/ nuntă mare verbule?/ 
Cât mormântul cerbule” (Dialog la mal). Poetul, un cititor în nori şi 
stele, are revelaţia îngropării viitoare, pe mal, mioritic, eminescian, 
valorifică simbolul existenţial al stelei personale, rătăceşte spre 
divinitate travestit într-un orb călăuz: „Mă vezi citind în norii plânşi pe 
ape/ e-o trestie spărgând fantoma lor/ şi îngenunchi înaltul meu 
amor/ pe malul unde vor să mă îngroape// Nu mai exist. O stea 
îndepărtată/ s-a întrupat în carne şi auz/ şi sunt prin pulberi orbul 
călăuz/ spre roza ta în muzici îngropate”(Norii).  

Atmosfera tristă de toamnă bacoviană, revine obsesiv, cu 
recuzita simbolistă: „centrala nervilor”, „yaht de plumb” în locul 
„sicrielor de plumb” sugerând deplasarea, deschiderea spre univers, 
„sâni electrici”, „fecioare albe ca fantasmele”: „Ca domnul G. 
Bacovia în toamnă/  închid centrala nervilor/ busola/ şi iau un yaht 
de plumb către Socola/ unde-n armura clasică o Doamnă/ aprinde 
sâni electrici cât cupola/ lui a din Basarabia” (Scribul) sau cu 
fantome, delir, mână oarbă, greieri umiliţi, craniul care intră în comă 
(La curţile albastre), deflorarea, nervii solicitând spaţializarea 
(Privirea pură a dragostei). Din folclorul copiilor, a împrumutat 
unele tehnici, jocul sintactic şi a proiectat viziuni macabre însoţite de 
prohodul declanşat de otravă: „... firul/ de telefon înconjură 
măseaua/ în care doarme plomba de cianură/ de la distanţă 
exersând prohodul/ iapa/ trage apa/ calul/ bea pocalul/ galul/ trece 
Senegalul”(Dublu autoportret în ipostaze paralele). Într-un „regat 
valah”, oasele se descompun în săruri şi parfum, ritualul de 
înmormântare a însinguratului este oficiat de o străină, care 
înlocuieşte lumânarea cu un crin, irozii beau vin şi plâng în timp ce 
ritualul funebru capătă semnificaţii divine: „Odată se va spune c-am 
murit/ şi-o streină va aprinde crinul/ din care beau irozii nopţii vinul/ 
plângând cu faţa către răsărit”(Crinul). 

Parnasian, în descendenţa lui Al. Macedonski, poetul contemplă un 
univers cu roze şi nevroze; magi „infern vergin” şi roze divine: „Cu sete 
polenul îl bea în nevroze/ un mag ce ne ţine pe sacrul suspin/ simţind 
cum în craniu infernul vergin/ în arderi ia forma divinelor roze” (Cer 
deschis). Un bal al fluturilor poate fi interpretat ca un  spectacol graţios, 
miraculos în „baia de beteală”, dar şi ca un ritual straniu, un dans al fugii 
de moarte, cu semnificaţii secrete: „Pe mal de ger mireasma din litanii/ îi 
soarbe în cascada boreală/ şi moi perechi în baia de beteală/ încheagă 
danţuri candelabre stranii” (Balul fluturilor). 

 

                      

  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Marele foc este unul erotic, la temperaturi joase, cu ninsori 
luminoase, cu un frig care îngheaţă sufletul (Marele foc), efemerul 
înlocuieşte veşnicia, umanul degradat apare în grâul cristoforic: „Pe 
dealul plin de oase îngereşti/  vei auzi un sunet o mişcare/ când 
nasc spre ziuă febrele cereşti/ copiii morţi în grâul ce răsare”(Rod). 
În alte poeme sunt reliefate comuniunea om-natură, relaţia uman-
vegetal, tristeţea gării de câmpie, inocenţa copiilor, ascensiunea în 
transcendent, întâlnirea cu moartea văzută ca un moment solemn, 
festiv, un cuplu ca două morminte, proiectat în trecut, onirismul în 
amestecul de ploaie şi ninsoare, straniul sugerat de floarea de 
dovleac închipuită ca un gramofon, care exprimă în vers şi în cântec, 
suferinţa, untdelemnul în candelă funebră, vizualul diminuat în 
atmosferă terifiantă: „Cu gramofonul floarea de dovleac/ îmi strigă-n 
carne lungă suferinţă/ pe căi misterioase într-un veac/ lucind de frig - 
o stranie fiinţă// Din untdelemnu curge lin/ în candela cu morţii 
strânşi la pândă/ şi ochiul slab îşi clatină strein/ mauzoleul milei şi 
flămândă...” (Noapte de vară cu floare de dovleac). 

Horia Zilieru este şi un neoclasic, după Al. Phillippide, care 
valorifică mitul prometeic, eroul este lovit cu pietre de oamenii cărora 
le dădu focul şi cadavrul pare învăluit în dispreţ şi teamă; este şi un 
balcanic în linia lui I. Barbu, cu un lexic atrăgător, colorat de 
grecisme şi turcisme, sintaxă barbiană, atmosferă levantină, în 
cadenţe de colindă şi refren românesc: „spune-i că ne-om plânge 
iar/ `Naltei Porţi cu arhmazhar/ şi tocmi-vom din bosfor/ arnăuţi şi 
mavrofori/ arvaniţe (şi) cârjoliţi/ şi-l întoarcem în altar/ erofant/ peste 
levant/ cu sminteală şi poveţe/ limbovirea să ne-nveţe/ de la 
bătrâneţe/ pân`la  tinereţe/ flori de măr şi lerui ler/ dragostea şi-un 
falanster”(Antonpannesca). 

Autorul Astraliei era un bonom sociabil, guraliv, în vremea de 
demult, când ieşea cu grupul lui George Lesnea la o cafea în centrul 
oraşului, iar ospătarele se grăbeau să şteargă mesele, murmurând: 
„Vin scriitorii!”, sau în redacţia revistei Convorbiri literare, unde 
parodia simpatic, poetul naţional: „Fiind băiet femei cutreieram”. 
Altădată, privea trist în jur, aşa cum s-a întâmplat după evenimentele 
din `89, când scriitorul Corneliu Sturzu s-a retras de la conducerea 
cunoscutei publicaţii. Bolnav, ofilit, sprijinit în baston, acesta a apărut 
în faţa noastră, cu un surâs tragic, ne-a măsurat cu privirea şi a 
rostit: „Salut tinereţe! În timp ce voi urcaţi eu cobor...”, apoi a plecat 
trăgând după el câteva decenii de amintiri literare. Nu ştiu dacă lipsa 
de organizare sau destinul a hotărât ca eu să fiu cel ales. La 
înmormântarea lui Corneliu Sturzu, cineva trebuia să-i ducă crucea 
de la poarta cimitirului până la groapă şi cum alţii şovăiau, am 
înşfăcat crucea de lemn cu amândouă mâinile şi am pornit încet 
clătinându-mă, pe alee şi apoi printre morminte, în ritmul clopotului, 
fulgerat de un gând: „Oare, peste ani, cine va fi generos cu mine?” 

 
George BĂDĂRĂU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MIRUNGERE 
  

între profan şi sacru dus de mână 
Apare pe la margini de cetate 
întru a doua grea zidire bate 
Vestigii dintr-o epocă bătrână 
  
Fără psalmistul David. înnoptate 
La nordul pleoapei rune-adânci îngână 
Agava aurorei de ţărână: 
Veşmântul suprarealist a toate. 
  
Subt paşii surzi vulcanul amuţitul 
Sloboade pocăinţa lui opacă 
„Legat de ceruri eu sunt pângăritul” 
  
înalta cârjă încă îi împacă 
Preamult rămas în urmă răsăritul 
Cu prea aproape-în faţă asfinţitul. 
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Pe la sfârşitul anilor ’70 (secolul trecut), o colegă de la Cronica... 
străveche, doamna Virginia Burduja, a avut ideea de a organiza, sub 
egida revistei, un concurs anual, „Autori: copiii!”, care să stimuleze, 
să identifice şi să premieze creativitatea in nuce a acestora. În 
palmares (şi în paginele revistei) n-au pătruns niciodată texte sau 
desene omagiale, ferindu-l noi, cei care făceam parte din „juriu”, de 
poluare. Am pus „juriu” între ghilimele întrucât, ani la rând, de 
concurs ne-am ocupat doar iniţiatoarea şi cu mine. Sute de plicuri, mii 
de „compuneri” dar şi  poezii adevărate mi-au trecut, în fiecare an, 
prin mână şi prin suflet. Când se încheia o ediţie eram sastisit, 
epuizat şi-mi ziceam că gata!, aceasta e ultima pe care o mai 
„ocârmuiesc”, dar în primăvara următoare abia aşteptam să înceapă 
a veni plicurile, să văd ce „lucruri trăsnite” le-a mai trecut prin cap 
copiilor. Se conturaseră deja câteva centre de iradiere lirică, aflate în 
orizontul meu de aşteptare: de la Bârlad, „Cireşarii” lui Cristian 
Simionescu, de la Oneşti, „Zburătorul” lui Gheorghe Izbăşescu, din 
Iaşi, cercul de la Şcoala 23, condus de doamna Elvira Soroceanu, din 
Baia Mare, din Bistriţa, din Orşova, din Galaţi, din Vaslui ori Suceava 
veneau întotdeauna „trenuri de poezie”. Şi aceasta întrucât 
îndrumătorii, mentorii îi ţineau pe copii sub presiune, îi învăţau nu 
doar cum să scrie, ci, mai ales, ce şi cum să citească. Doar unu la 
mie dintre ei a ajuns scriitor, dar e sigur că 999 sunt buni cititori, au 
rămas cu „viciul” lecturii.  

Un rapid recurs la memorie îmi relevă câteva nume care, din 
copii, au devenit autori: Alina Mungiu, Ioan Vieru, Alina Tacu, Mircea 
Platon, Lăcrămioara Petrescu, Ana Maria Caia, Marieta Rădoi, 
Cristian Bădiliţă, Constantin Vică (acesta din urma, descoperit şi 
promovat după despărţirea mea de Cronica). Vor mai fi fiind şi alţii, 
al căror nume – şi-mi cer iertare – l-am uitat sau nu l-am reperat, în 
avalanşa editorială din ultimii ani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În mod sigur nu-i uit însă pe Alexandru-Mălin Tacu şi pe Ronald 

Gasparic. Ei depăşiseră faza promisiunilor, erau certitudini. Dar au devenit – 
vorba lui Labiş, cu care se întâlnesc în destin – „o amintire frumoasă”. 

Reiterez, sumar, povestea lor. Moartea lui Mălin Tacu (elev, atunci, în 
clasa a Xl-a la un liceu din Iaşi), în timp ce participa, cu colegii, la o 
onomastică, a rămas şi acum, după 20 de ani, învăluită în ceaţă: crimă 
sau stop-cardiac? Sau, altfel zis, stop cardiac provocat de o substanţa 
care, „strecurată” în mâncare ori în băutură, şi-a făcut rapid efectul? 
Oricum, pacientul a fost purtat de la un spital la altul şi-a murit în Salvare. 
Oare nu trebuie să legăm moartea subită a junelui de 17 ani de faptul că 
tatăl lui, poetul (şi dizidentul) Alexandru Tacu, făcuse cerere de emigrare 
în SUA, de unde fuseseră cumpăraţi (la propriu, conform practicii 
ceauşiste) de nimeni altul decât de Constantin Emil Palade, singurul 
român deţinător al Premiului Nobel ?! Cum „târgul” părea încheiat, trebuia 
să se întâmple ceva care să oprească emigrarea familiei Tacu. Lovitura a 
venit în punctul cel mai sensibil.  

Dar Ronald Gasparic? Un copil din Brăila, pe care l-am premiat, 
începând din 1981, când era în clasa a V-a, câţiva ani la rând, până a luat 
Marele Premiu şi, depăşind vârsta, a ieşit din raza concursului nostru. 
I-am mai întâlnit uneori numele în revista Convorbiri literare, în 
Amfiteatru. Erau tatonări, tentative de confirmare a talentului şi de la 
alte „case”, cum se întâmplă la această vârstă critică. Apoi, în vara lui 
1991, am primit o scrisoare de la mama lui. Era ca şi cum mi-ar fi 
scris Vitoria Lipan, cu mâna lui Sadoveanu: Ronald fusese omorât, 
ucis mişeleşte, dar nu pe cine ştie ce coclauri neumblate, ca-n 
Baltagul, ci în plin centrul Brăilei şi în plină zi. Se afla în prima lui 
vacanţă studenţească (devenise student la Iaşi). 

În decembrie '89 fusese la Bucureşti, la revoluţie, avea o anume 
aură, stârnea invidie, chiar ură printre colegii care rămăseseră să bată 
berbunca prin oraş. Unul dintre aceştia – dar nu un oarecare: fiul şefului 
Poliţiei – într-o încăierare provocată, l-a izbit cu capul de asfalt până l-a 
lăsat fără suflare. Nu i-a fost uşor „Vitoriei” din Brăila să stabilească 
adevărul şi să fie pedepsit ucigaşul. Până la urmă, criminalul a primit 7 ani 
închisoare şi putem spune că este deja, de vreo 7 ani, liber să facă orice. 
Familia Gasparic a emigrat în Canada. De acolo a instituit un concurs (si 
o fundaţie) ce poartă numele „Ronald Gasparic”. Desfăşurat mai întâi la 
Brăila, ulterior la Iaşi, concursul premiază (din fondurile familiei) autori 
aflaţi la prima carte, sau deja consacraţi, din România şi din Canada. Atât 
creaţiile lui Mălin Tacu, cât şi cele ale lui Ronald Gasparic au fost 
valorificate editorial, prin grija familiilor, care încearcă, astfel, să le 
perpetueze memoria. Ce-au fost aceşti copii - autori ştim, citindu-le cărţile. 
Ce-ar fi devenit, putem doar presupune. 

    Nicolae TURTUREANU 

                     

  

CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

Între bucuriile mărturisite ale regretatului fost director al Direcției 
pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național din județul Iași, drd. Vasile 
Munteanu, restaurarea Palatului Copiilor se înscria, alături de clădirea 
Universității „Al.I. Cuza”, Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu” și 
Casa Balș, sediu al Universității de Arte „George Enescu”, ca realizări 
de prim ordin pe durata unor mandate diferite (politic) la cârma 
Ministerului Învățământului și Cercetării. Altfel spus, dincolo de multele 
și criticatele neîmpliniri de programe, manuale, cultivarea valorilor 
pedagogice reale, aici, în domeniul restaurării clădirilor de patrimoniu 
apartenente ministerului a existat o strategie, o voință, o determinare și 
rezultate la vedere. 

Încercând recuperarea la o altă dimensiune a manifestării „Autori – 
copiii!” (idee nebrevetată dar aparținând în clar doamnei Virginia 
Burduja și agreată, la timpul cuvenit, anul 1975, de Andi Andrieș, Aurel 
Leon, Liviu Leonte, Vasile Constantinescu și proaspătul angajat la 
revistă, Nicolae Turtureanu) s-a săvârșit urcarea la primul etaj al 
Palatului Copiilor, în sala de spectacole, cea care va primi – așa ni s-a 
spus – numele de Regina Maria, un gest de recuperare în mic a 
denumirii reale, date la 1916, acestui imobil unde Regina și copiii 
Elisabeta, Maria, Nicolae, Ileana şi Carol, au locuit până în 17 
octombrie 1918.  

Despre Palat vom mărturisi însă într-un alt număr al revistei, 
împreună cu doamna prof. Mihaela Gâdei, „arhivar dinlăuntru” al 
istoriei așezământului. (A.B.) 

 
COPII ŞI SCRIITORI 

 

Sâmbătă, 18 mai a.c., începând cu ora zece, s-a desfăşurat în Sala 
de spectacole din Palatul Copiiilor din Iaşi, prin bunăvoinţa domnului 
director, prof. Constantin Şerban, o emoţionantă întâlnire, moderată de 
cunoscutul om de radio şi televiziune, scriitorul Aurel Brumă, între 
membri ai redacţiei revistei „Cronica veche” şi copii din diferite cercuri 
artistice. (de inserat scurt introductiv) Primitoare şi zâmbitoare gazde, 
copiii au prezentat un scurt, dar antrenant program muzical, susţinut de 
viitori violonişti, coordonaţi de prof. Paul Şerban, şi plăcute melodii 
interpretate de soliste ale Cercului de muzică uşoară, coordonat de prof. 
Cristina Cozma. În continuare, redactorul şef al „Cronicii vechi”, Nicolae 
Panaite, a prezentat membrii redacţiei prezenţi în sală. Copiii din 
Cenaclul literar, coordonat de prof. Andreea Macarov, şi cei din Cercul de 
jurnalism, coordonat de prof. Mihaela Gâdei, cât şi oaspeţii-scriitori au 
citit fragmente din creaţiile proprii.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momente de caldă sensibilitate au creat melodiile interpretate de 

Mihaela Grădinariu, poetă, critic literar, dirijor al unui cor din Râşca, dar şi 
amintirile unui fost profesor al Palatului Copiilor, fotograful artist, pictorul 
Mihai Cahniţă. Regretând că timpul este prea scurt, participanţii şi-au 
promis viitoare reîntâlniri, totul încheindu-se într-o veselă notă, datorată 
spumosului dialog dintre Raluca Sofian-Olteanu, cronicar plastic, şi fiica 
sa de nouă ani, care au schimbat finaluri ale unor cunoscute poveşti. 
Pentru descreţire de frunţi preluăm şi noi câteva: „Ursul păcălit e nefericit 
doar în povestea lui Creangă. În realitate, a suportat, după nedreapta 
păcăleală, o operaţie estetică. Donatorii de coadă nu au întârziat să 
apară, fiecare tăindu-şi din milă câte un centimetru din noadă. Totuşi, 
deşi ar fi putut fi posesorul unui aliaj multicolor, din cauza vulpii, tocmai 
acum pe post de soră medicală, operaţia s-a soldat cu un eşec. Dar ursul 
mai încearcă.”; „Hansel şi Gretel nu s-au certat cu vrăjitoarea. Ei au 
învăţat de la dânsa cum să construiască din turtă dulce, eclere şi 
ciocolată case noi. Au pus bazele unui complex turistic de unde copiii 
părăsiţi să nu mai plece niciodată. Iarna, vrăjitoarea le croşetează ciorapi 
şi vestuţe din vată de zahăr.” 

 

 VIITORUL NOSTRU DE ASTĂZI 
  
Oriunde şi oricând, copiii au nepreţuitul dar de a se bucura, de a 

smulge cu o irepetabilă sinceritate clipei iute trecătoare zâmbetul 
încrezător şi senin, capabil să-i convingă şi pe adulţii din preajma lor, 
indiferent de starea încercată de aceştia, că viaţa e frumoasă, adevărată 
minune întâmplată pe Pământul acesta, atât de... rotund. Poate de 
aceea, pretutindeni în lume, se acordă educaţiei un loc primordial, 
neprecupeţindu-se nici un efort pentru cei care vin din urmă să 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
învețe respectarea legilor Locului şi ale Omeniei, să discearnă corect 
Răul de Bine, să înveţe să trăiască în Adevăr, Bine şi Frumos. Acestea, 
împreună cu multe altele, sunt înscrise şi în programele periodic schimbate, 
funcţie de priorităţile momentului, după care se desfăşoară orele în 
cercurile palatelor copiilor din ţara noastră, unde se modelează talente, 
oferindu-li-se o bogată gamă de activităţi menite a le dezvolta creativitatea, 
a-i învăţa  să producă şi să se bucure de actul artistic.  

La fel se întâmplă şi la Palatul Copiilor din Iaşi, un mirabil loc, în 
permanentă şi harnică febrilitate creatoare, premiile, laureaţii 
diverselor festivaluri, de nivel regional, naţional sau chiar 
internaţional nemaiconstituind de mult o surpriză, ci o constantă, 
succesele încununând multele ore de lucru aplicat, exigente, dar şi 
deconectante deopotrivă. Cum poate fi altfel copilăria? Şi aici, în 
disciplinarea unei activităţi prin menţinerea notei de voioşie, intervine 
harul şi măiestria profesorilor, ale educatorilor şi coordonatorilor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cele 60 de cercuri funcţionale sub această egidă se împart în trei 

module, artistic, tehnic şi bio, fiecare găzduit într-o altă locaţie:  în 
clădirea din strada Săulescu şi la serele din Parcul Copou, dar mai ales 
pe Buevardul Carol, în zidirea neoclasică ridicată în 1840 de logofătul 
Dumitrache Cantacuzino-Paşcanu, aceasta oferind micilor cursanţi o 
ambianţă de o autentică eleganţă, un mediu în care pot deprinde cu 
plăcere arta de a trăi frumos sau ştiinţa de a se bucura  

În afara orelor propriu-zise, desfăşurate în nenumărate şi diverse 
cercuri, Palatul Copiilor polarizează importante evenimente artistice, 
participă la festivaluri de profil, organizează serbări periodice, cu sala de 
spectacol plină întotdeauna, expoziţii, tabere de creaţie, cluburi de 
vacanţă, carnavaluri (pe 1 iunie vom asista la unul destinat copiilor din 
clasele I-IV, desfăşurat în somptuosul Atrium al Palasului), parăzi  ale 
portului popular, editează chiar şi o revistă, „Palatinii”, premiată la nivel 
naţional. Multitudinea preocupărilor creează o stare specială, de 
emulaţie, o febrilitate a creativităţii venită din Bucuria încrezătoare în 
posibila frumuseţe a unei vieţi normal trăite.  

Virginia FABIAN 
 

AUTORI – COPIII… 
 
Încă nu m-am dumirit – până la vârsta asta! – ce resort îi stârneşte 

pe copii (şi pe adolescenţi) să scrie poezie sau să deseneze. E o boală a 
copilăriei, ca rujeola şi vărsatul de vânt? E o joacă, precum şotronul sau 
de-a v-aţi ascunselea? E un exerciţiu de iniţiere, precum matematica, 
gramatica, muzica, la care nu ai acces dacă nu repeţi zilnic? E o 
revărsare a preaplinului lumii înconjurătoare, de care micul prinţ (din 
orice copil) se simte copleşit? E chiar o expresie a talentului? Mai 
degrabă aş zice că e din toate câte ceva.  

copii, copilărie, copilărire  

So Trupa la Festivalul internațional de teatru Youth on 
Stage, mai 2013, Bruxelles (Belgia) 
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De vorbă cu Dorothea 
   de Antonia Sofian-Olteanu 

 
După ce-am citit Vrăjitorul din Oz mi-a plăcut aşa de mult încât 

mi-aş fi dorit să-i scriu Dorotheei s-o chem la noi acasă. Aşa puteam 
afla mai multe despre prietenii ei amuzanţi. 

Dar, m-am gândit că e doar o poveste scrisă demult-demult    
şi-am renunţat. 

Seara însă, am avut surpriza de-a o visa pe fetiţă plimbându-se 
printre altinezii cei micuţi. 

– Tu nu ştii, Antonia, că în poveşti şi vise se poate orice? Timpul 
n-are importanţă! mi-a spus. 

– Ce bine! Acum pot să te întreb dacă ai păstrat legătura cu 
amicii tăi. 

– O, da, sunt răsfăţaţi şi cum nu se poate mai bine! Vorbesc cu ei 
ca şi cu tine. 

– Mi-ar fi plăcut şi mie o asemenea călătorie! 
– Serios? Ai poate şi tu o dorinţă în minte? 
– Cred că dacă aş fi avut o uitam pe drum, fiindcă eu am admirat 

mai mult cum aţi reuşit voi să vă ajutaţi şi să vă distraţi în echipă. 
– Vezi bine, au fost momente bazate pe prietenie. Pentru asta e 

nevoie şi de curaj şi de inimă şi de puţină minte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visul 
     de Ioana Artin 

    
Pe hol, cavalerul Matei trece cu sabia în mână pentru a o salva pe 

prinţesa Ioana de la moarte. A dus o luptă crâncenă cu balaurul de pluş 
dar îl învinge. 

Trece victorios şi de haita lupilor din plastic ce păzea castelul şi se 
îndreaptă cu zîmbetul pe buze spre camera prinţesei.  

Îi dăruieşte floarea din carton colorat şi o întreabă plin de încredere: 
– Ne mărităm, prinţesă?  
– Da, zic. Ți mă trezesc din vis. 
 

Acrobaţi 
    de Ana-Maria Bălan 

 

Imediat ce am luat vacanţa mare am plecat la bunici, la ţară şi 
primul lucru pe care am vrut să-l fac a fost să călăresc calul 
cumpărat. Bunicul m-a ajutat să urc şi era minunat.  

După un timp am observat că nu călăream doar un cal. Eram 
ca o echipă mică de acrobaţi iar lumea se amuza pe lângă gard. 
Pisica şi câinele se jucau şi săreau printre picioarele calulului în 
timp ce el mergea. 
 

(mulţumiri colectivului clasei a II-a D al Şcolii „B.P. Hasdeu” din Iaşi,  
înv. coordonator C. Solomon) 

 
Pagină realizată de Raluca SOFIAN-OLTEANU 

 
                      

  CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

SE CAUTĂ O DEFINIŢIE...  
CE E COPILĂRIA? 

 

Copilăria e perioada în care râdem mult şi plângem uşor dar ne trece 
repede. E ca un joc nou pe calculator. Fiecare zi îţi stârneşte curiozitatea 
şi te provoacă să mai treci un nivel. (Alex Avasiloaei) 

Un covor multicolor de flori. (Cosmin Roşanu) 
Cea mai dulce acadea! (Erik Sandu ) 
Până să intri la şcoală e ca o vacanţă mare, mare, plină de surprize, 

ghiduşii şi aventură! După, e perioada în care tot ce faci e să asculţi deşi 
cei mari spun că eşti mai liber ca niciodată! (Antonia Sofian) 

Nu ştiu ce este, dar ştiu cum este: unică, frumoasă, minunată! 
(Ioana Artin) 

Copilăria înseamnă prieteni mulţi, răsfăţul părinţilor şi eroii din 
poveşti. (Sorana Dănila) 

O lume fermecată în care totul este posibil. (Daria Pârlog) 
Pentru cei mici e începutul unei călătorii iar pentru adulţi o... amintire. 

(Radu Langa) 
O vrajă bună aruncată oamenilor până la maturitatea lor. 

(Şerban Onofrei) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CE POATE FACE UN COPIL  
ŞI UN ADULT NU? 

 
Copiii merg la şcoală în fiecare zi, părinţii doar la şedinţe. 

(Cezar Iordache) 
Adulţii nu mai pot fi copii. (Ana Maria Bălan) 
Un copil poate avea prieteni imaginari şi nimeni nu-i spune că nu e 

cazul să creadă în poveşti! (Radu Langa) 
Credeam că adulţii nu mai pot să se joace dar, de fapt au şi ei 

jocurile lor doar că le-au pus nume complicate, ca să pară ceva important 
şi să nu râdă copiii de ei. (Antonia Sofian) 

Au dreptul de a nu găti! (Daria Musteaţă) 
Pot creşte! Cer cu insistenţă un lucru dorit. Pot pierde un dinte 

şi le creşte altul. Pot fi păcăliţi uşor de către adulţi. Primesc 
coroniţă când fac ceva bun. Pot încăpea în locuri foarte mici şi 
înguste. (Alex Avasiloaiei) 

Cred într-o lume perfectă! (Cezar Moisa) 
Aleargă mai repede ca adulţii. (Matei Morariu) 
Pot fi mulţumiți fără motiv. (Alexandru Bistriceanu) 
Iartă cu adevărat! (Cosmin Roşanu) 
Copiii cer, părinţii găsesc soluţii. (Erik Sandu) 
Pot inventa poveşti care să le facă viaţa mai interesantă. 

(Sorana Dănilă) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„COPILĂRII” ÎN MOZAIC 
  

„Monstrul”  
  de Alex Avasiloaiei 

 
Când aveam vreo patru ani am mers la ţară cu toată familia. Mă 

jucam la movila de nisip şi încărcam cu lopăţica un camion, când am 
simţit o respiraţie ciudată pe ceafă şi ceva umed pe urechea stângă. Am 
crezut că plouă sau că m-a stropit cineva dar de fapt am fost doborât de 
un monstru cu blană care, mă lingea în continuare de parcă eram un fel 
gustos de mâncare. 

Deşi eu m-am speriat toţi adulţii râdeau. Mi-au spus că monstrul e un 
pui ciobănesc, îl cheamă Huck şi mă cheamă la jucat. 
 
Experimentul 

    de Şerban Onofrei 
 
Într-o zi împreună cu prietena mea, Smaranda, am făcut un 

experiment. Am amestecat în ligheanul în care mama frământa pentru 
cozonac, detergent, săpun ras pe răzătoare, făină, nisip, piper şi puţină 
apă. Speram să ne iasă bere, dar după ce am turnat totul la rădăcina 
unui copac am ştiut că am inventat un îngrăşământ grozav. 

 

Moxi extraterestra 
 de Daria Musteaţă 

 
Am o căţeluşă pe nume Moxi. E albă, moale, cu ochii căprui, 

vorbeşte româna, este de pe Lună şi deci extraterestră. Ne-am 
împrietenit când citeam o carte de astronomie. M-am decis să-i fiu 
stăpână şi să am astfel un tovarăş de joacă şi de scos la plimbare. În 
plus câinii extratereştri nu te pot părăsi, nu-i așa? 

 
Aniversare 
     de Cezar Chiriţă 

 
De Constantin şi Elena ne sărbătoream cu toţii ziua de nume: şi 

eu, şi mama şi tata. La petrecere au venit prietenii părinţilor şi 
bineînţeles copiii lor. Ne-am distrat pe cinste până în momentul în 
care tata a adus cutia cu tort, s-a prefăcut că se împiedică şi  că îl 
scapă. Am amuţit cu toţii dar apoi am izbucnit în râs. Cutia era goală! 
 
Misiune eşuată 

     de Erik Sandu 
 

Acum câţiva ani părinţii mei mi-au dat o responsabilitate pe care, 
dacă o îndeplineam, primeam şi un bănuţ de buzunar. Nimic 
greu...Trebuia doar să duc gunoiul la tomberonul din colţul blocului. 
Misiunea a dat însă greş. L-am lăsat cu tot cu recipient. 
 
Sfatul 

    de Teodora Apostoaie 
 

Pe la patru ani îmi plăcea să mă plimb cu tricicleta mea nouă 
prin sufragerie deşi părinţii mei nu erau de acord. Ziceau că mă pot 
lovi sau sparge ceva. Şi chiar am spart un bibelou pe care, crezând 
că mama nu-l va observa, l-am aruncat.  

Ea a aflat însă şi s-a supărat. Nu înţelegeam de ce e aşa grav 
dar am ţinut minte sfatul dat. Acum ştiu că suferă mai mult dacă o 
mint decât dacă aş strica ceva. 
 
Căţelul din valiză 

  de Antonia Sofian-Olteanu 
 

Într-o zi am să vă povestesc şi despre puii de găină pe care i-am 
învăţat să înoate, de prima scară urcată în pom , de lecţiile de teatru 
date în mijlocul drumului de ţară sau primul zbor cu avionul! Dar, cea 
mai mare boacănă a mea o are erou tot pe Pandakyra, un pui 
ciobănesc adus în secret la Iaşi. 

L-am găsit în gară la Mangalia când plecam de pe litoral şi cât a 
fost mama plecată după cafea am băgat-o în bagaj. Mama şi-a dat 
seama de ceva după prosopul de plajă scos ca să fac loc direct pe 
peron. S-a enervat puţin dar căţelul tot l-am luat. L-am ascuns apoi 
de controlor, iar oamenii buni din tren l-au tratat cu bunătăţi ca pe un 
împărat. Acum e la ţară şi imposibil de îmbrăţişat. Când am mai 
încercat m-a dărâmat. 
 
Ghetele 

     de Daria Pârlog 
 

Eu şi sora mea aveam ghete la fel. Doar cu un număr diferenţă 
purtam. Într-o zi după ce m-am încălţat şi am plecat la şcoală mi s-a 
părut că ceva e ciudat.Tata mi-a adus după prima oră perechea 
potrivită. Luasem o gheată de la sora mea, doar că ea şi-a dat mai 
repede seama ce s-a întâmplat. 

 

copii, copilărie, copilărire  
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ciorba cu borş 
 

Chiar din primele clipe de viaţă, pruncul, dezlipit de sânul mamei lui, e îmbiat, poftit, 
învăţat, deprins cu o mulţime de suplimente, nutritive şi confortabile, care ne creează 
tuturor sentimentul că pot creşte singure copilul, pot înlocui chiar şi dragostea firească a 
celor din jur. Odată cu mersul copăcel, oferta se diversifică, lărgindu-şi totodată şi target-ul, 
astfel încât, de multe ori, într-un magazin sclipicios, plânsul unui copil ce-şi doreşte încă o 
jucărie sau încă un dulce parcă prevesteşte sfârşitul lumii, mai ales dacă părinţii fac parte 
din categoria celor vizaţi în ultimul timp de disponibilizare. 

Ajuns într-un microgrup social (grădiniţă, şcoală primară, gimnaziu ori liceu), micul 
consumator, bine educat, dictează, şi părinţii, de cele mai multe ori, se conformează, el 
(colegul, vecinul, prietenul) de ce are…şi eu nu?... Bulendre, rechizite, jucării sofisticate, 
telefon mobil, echipament sportiv, iar bulendre, neapărat de firmă… şi vai de şcolile în care 
profesorii încă mai ţin la „înapoiata” de uniformă… Reacţia celor mari, responsabili de 
mersul înainte al vlăstarelor, sună, deseori, …şi răsună: copilul creşte, vai de mine, sunt 
alte timpuri, dacă eu n-am avut, măcar el…, iar o mare parte  din ei răsuflă din rărunchi şi 
mai pleacă un an, mâncând o amară pâine prin cele străinătăţuri. 

Şi uite-aşa, încet-încet (adică repede, că tot suplimentele de fier, calciu, gusturi, 
arome, forme, culori sunt la putere), copilul creşte (la propriu) şi, inevitabil, ajunge adult…în 
boletin! Că mintea, săraca, nu e de pe urmă, ci tot (şi de tot) furată într-un miraj năucitor, 
oferit non-stop de media, şi îngroşată ori de câte ori cărucioarele pline revarsă în case 
buluc de obiecte, buluc… Aaaa, media!... Imperiul atotputernic, care poate uneori 
transforma omul în orice altceva decât e datul lui ontologic! 

E cel puţin curioasă lupta aceasta de trecere de la omul care este sau care poate 
deveni la omul care are din ce în ce mai mult. Schimbarea e potenţată de bombardarea 
concentrată a subconştientului uman şi a întregului univers, modificările frizând bunul-
simţ şi dând fiori celor care mai încearcă (şi reuşesc) să gândească neajutaţi: natura are 
gust pufos, maşina de spălat trăieşte, automobilele zboară, totul se rezolvă fără niciun 
efort, cu aşa un ajutor… 

Limba română, săraca, nu mai ştie ce adjective să mai născocească – delicios, 
extraordinar, perfect, special, de nerefuzat, savuros, miraculos, superbun, marfă,  
îndrăzneţ, vital, autentic, tare, cel mai tare, direct, bogat, uriaş, pur, îmbietor…, toate într-
un dans deşănţat al superlativelor goale de substanţă. 

Imaginile curg pe un ecran mare, din ce în ce mai mare, spălând odată cu retina şi 
mintea, şi sufletul, prietenii ştiu şi ce, şi de ce, trebuie să te aliniezi, trebuie să te 
conformezi, trebuie să te uniformizezi, sunt atâtea şi atâtea lucruri pe care trebuie să le ai, 
viaţa nu are niciun sens fără ele!...  

Şi toată frumuseţea lumii se transformă, correct, într-o căutare a ceva cu gust de 
altceva, cu miros de altceva, până ce vom ajunge oameni-reclamă, cu gust de… De 
vânzare ... 

Poftă bună la ciorba cu borş! (M.G.) 

Dragă Anais, 
 
Îţi scriu pentru mine mai mult, nu pentru tine şi 

recunosc asta. Cum recunosc că te-am născut pentru 
mine, nu pentru tine. E un gest profund egoist să aduci pe 
cineva pe lume şi cum ajunge el să fie răstălmăcit în 
culmea altruismului, eu încă nu pricep. 

Astăzi faci 8 ani, eşti aproape om mare, poţi desena o 
căprioară (ceea ce eu nu pot), poţi cânta Scales and 
arpegios, din Aristocats (ceea ce eu iarăşi nu pot), poţi 
tăvăli un prichindel mai fraier ca tine la judo (nici nu se 
pune problema să fiu în stare de asta), aşa că o să pricepi 
de ce trebuie să facem un legământ, la care să ne uităm 
din an în an şi să-l completăm. 

Aşadar, trebuie să ştii următoarele despre mine şi tine. 
Te iubesc aşa cum îşi iubesc toţi părinţii normali copiii. 

Cu disperare şi fără margini, cu instincte de fiară 
amestecate în dulceaţă de trandafiri, până dincolo de orice 
limită, în cer şi pe pământ. E în firea lucrurilor să fie aşa, 
prin urmare să nu îmi permiţi niciodată să folosesc această 
dragoste ca reproş. Eu te iubesc pentru că vreau să te 
iubesc, tu n-ai nici un amestec în treaba asta. 

Îţi voi da puţine lucruri pentru că am puţine lucruri. Multe 
dintre ele nu vor fi materiale, pentru că, chiar dacă aş avea 
prea multe dintr-alea, nu mi-aş permite să te încarc cu 
gunoaiele trecerii mele prin lume. Voi avea însă grijă să îţi dau 
ce ai tu nevoie, nu ce cred eu că tu ai nevoie. 

Vei primi de la mine poveştile viselor mele, dorinţelor 
mele, călătoriilor mele. Dar ele (visele, dorinţele, călătoriile) vor 
rămâne la mine şi nu vor deveni ale tale pentru că adevărul 
adevărat este că atunci când te-ai născut, acum 8 ani, am 
încetat să mai fim aceeaşi creatură. 

Încerc să te ajut să fii independentă şi cu o relaţie corectă 
cu singurătatea şi prin urmare, cu tine însăţi. Cu fiecare minut 
în plus în care îmi eşti fiică eu te iubesc mai mult, aşa că uneori 
mi-aş dori să te leg cu cozile tale lungi de încheieturile mâinilor 
mele ca să fiu sigură că eşti lângă mine.  

 

SCRISOARE PENTRU FIICA MEA 
Nu fac asta şi dacă vreodată o să o fac, trimite-mă la un 

doctor să mă caut pentru că înseamnă că mi-am pierdut bunul simţ. 
O să primeşti puţine sfaturi de la mine, pe alea pe care le 

ceri. Ştiu că eşti atât de inteligentă încât să-ţi faci propriile trasee 
în lumea asta, să-ţi desenezi propriile hărţi în viaţă. Uneori o să 
mă uit şi eu la ele, probabil cu admiraţie pentru cât de frumos ai 
pus liniile, pentru cât de minunat te reprezintă ele pe tine. 

Nu te sinchisi prea mult de cum i se pare „lumii” că ar trebui 
să fii şi nici eu n-o să dau prea multe parale pe asta. Dacă o să 
fii slabă, cineva va găsi mai interesant să fii grasă. Dacă vei 
avea un copil, de bunăseamă mai bine ar fi să faci zece. Dacă 
vei zbura pe lună, cineva te va dispreţui că n-ai ajuns pe Marte.  
Priveşte-i şi pe oamenii ăştia cu bunăvoinţă pentru că eu îţi 
promit că te voi pune să faci puţine lucruri inutile, doar ca să fii 
în conformitate cu aşteptările celor din jur. 

Acum sunt mai deşteaptă decât tine, în câţiva ani asta se 
va schimba. Îndeasă-mi pe gât „experienţa de viaţă” dacă o scot 
la înaintare, ea nu face două parale pentru că e experienţa mea 
de viaţă, nu a ta, şi poate numai Iisus Hristos a avut experienţă 
de viaţă în sens universal, general valabil. Dacă tot e să o 
foloseşti pe-a cuiva, a lui sigur e mai demnă de urmat. 

N-am să mă sacrific pentru tine. Mi-aş da viaţa ca tu să 
trăieşti, adică fizic, ţi-aş dona inima mea dacă tu ai nevoie de 
ea, dar nu mă voi sacrifica pentru tine. Voi refuza să arunc pe 
geam dorinţele şi nevoile mele ca să mă angajez în cursa 
înarmării nucleare a mamelor perfecte care vor o medalie cu 
diamante de mamă. Vei mânca prânzuri reci dacă n-o să am 
vreme de unele calde, cine cu pizza de vis-à-vis, la Paris o să 
mergi cu mine să vezi muzee două zile şi eu cu tine la 
Disneyland numai o zi, o să faci tone de teme de capul tău 
(pentru că ai unul). Voi face ce voi putea face şi nu mai mult, 
astfel încât niciodată, dar niciodată, să nu-ţi pot spune frustrată 
şi amară „m-am sacrificat pentru tine”. 

Astăzi sunt 8 promisiuni, de la 8 ani. Un fel de cadou, de la 
mine pentru tine. La mulţi ani! 

 

 Ana-Maria CAIA 
www.caia.ro 

Scriu plecând de la ceea ce văd acum că acele momente erau: 
cum eşti bucuroasă, cum ar trebui să fii, pentru că privindu-i, 
ascultându-i, nu-i recunoşteai. Acesta este motivul pentru care, 
înţeleg acum, îmi place să pun, să aşez îndelung privirea pe 
oameni, plante, locuri – fără curiozitate şi fără ţintă. Astfel făcând 
în acele momente, ei, ele, nu mai sunt durate.  

Coborând din tren, mi-am zis: nu poţi merge decât la spital 
să o vezi pe doamna Schott. Mi-a făcut plăcere să aştept 
autobuzul care mă ducea spre dumneaei. De obicei, nu iau loc, 
rămân în picioare. Cu toate acestea, de această dată, m-am aşezat 
pe nişte scaune verzi, echidistante, numai pentru ca să văd ce 
această şedere mai vrea să spună. O doamnă ia loc pe scaunul 
din stânga mea, după care o aud spunând: «Vă rog». Ochii-mi 
parcurg locurile pe care autobuzul mă lasă să le văd. Îmi aşez 
privirea pe oameni când sunt privită. Altfel, iau prezenţa lor ca pe 
o culoare care trebuie diluată, risipită, răsfrântă. Cu toate acestea, 
ceea ce îmi aduc aminte cel mai bine sunt persoane şi figuri. În 
acele momente, mă las antrenată într-o dublă încercare: în aceste 
figuri care se interpun ca linii care traversează vertical orizontul 
privirii, replici apar, se înţeleg, se antrenează. Replici-ecran, 
replici-cadru, care mă pun în direcţia îndepărtării care se aşează 
între noi. Aceasta este o situaţie: replici-ecran, cadre, care vin ca 
răspuns la o strigare. Al doilea caz: amintirea figurilor, a 
oamenilor face ca de această dată să fiu eu cea care le dăruieşte 
stări, replici imaginare… Întâlnirea cu doamna Schott are a face 
cu memoria. E ca şi cum nu am fi plecat una de lângă cealaltă. 
Depărtarea din cuvinte este cea care îmi dă o prezenţă.  

«O recunoaşteţi, doamna Schott?»  
«Nu, dar…» 
«A venit să vă vadă mai întâi pe dumneavoastră.» 
O înconjur cu surâsul meu. «Aaa, aveţi mâinile calde.» 
«Da, e soare afară.» 
«Aaa» 
«Astfel încât, vezi tu, soarele e cel care e în mâinile mele, şi 

nu eu.» 
«Ştiţi cine este?» 
«Nu, dar…» 
«A venit să vă vadă.» 
«Da, am coborât din tren, şi am luat autobuzul care m-a adus 

direct aici.»  
«Aaa, dar… Da, bineînţeles, acum ştiu cine este ea. A trecut 

ceva timp de când… tu…» 
«Da, e adevărat.» 
«Da, da, bineînţeles, acum o recunosc.» 
În mâinile ei văd, ca în faţa unui aparat care arată ritmul 

inimii, când se apropie sau se îndepărtează… de cuvinte. 
 

Luni, 13 iunie 2011, 17h25. Ultimele trei zile, plecată în 
Strasbourg. Revăzut oameni şi locuri. Sentiment de fugă. Ieri 
seară, am parcurs împreună cu ea, cea mai bună prietenă din 
ce-am ştiut a avea până nu demult, o parte a oraşului. 
Sentiment contradictoriu: am ascultat-o toată ziua, cum punea 
în ecou, cum ţipa toată povestea din care face parte, şi care îi 
face rău acum. În acelaşi timp – �efect pervers, straniu 0 
ascultând-o în vocea sa, am avut sentimentul că reconforta, 
într-un final, locul ei în poveste. 

… La doamna Schott, la spital: «Ea e bătrână» (spune 
vorbind despre ea la persona a treia).  «Ea e frumoasă» (spune 
Mehdi). Cu cât avansau şi se puneau în rezonanţă, cu atât 
înţelegeam mai bine – la distanţă: mai bătrână… mai 
frumoasă… mai frumoasă… mai bătrână… Ceea ce mă 
fascinează cel mai mult la această doamnă de 94 de ani, este 
privirea sa. O privire care se află într-o memorie, şi în afara ei. O 
privire care se dă în limite, distanţe, apropieri – celorlalţi – 
dincolo de o funcţionare, prezumat participativă, a memoriei. Ea 
are, e drept, acestă boală care face ca noi să spunem că «şi-a 
pierdut memoria», «că nu îşi mai aduce aminte», «că se 
comportă ca şi cum te-ar recunoaşte, dar de fapt, nu.» Acum, 
când scriu despre această memorie, prezenţă despre care noi 
spuneam că «nu mai este», în mâna stângă, în centrul palmei, 
susţinut de degete, ţin o batistă. Albă. Ca pe o prezenţă care 
participă la exerciţiul de scriere a acestor trei zile, dar mai ales al 
celei dintâi, la doamna Schott. Ştiu acum că, datorită dumneaei, 
înţeleg mai bine, sau poate altfel, cum ceea ce numim 
«memorie», se poate prezenta.  

Soare aşezat, soare «prodigue» dezinteresat şi risipitor… în 
Strasbourg. Ajunsă acolo, mi-a plăcut să mă pun în situaţia de a 
face fiecare gest cu privirea unei « première fois ». Era ca şi cum, 
nu eu făceam lucrurile, ca şi cum ele nu erau acolo înaintea 
privirii şi a atingerii. Nu îmi place continuitatea – cel puţin nu aşa 
cum îmi pare în jur: dorinţă ca totul să fie epuizat, ca drumul care 
se cere făcut să se suprapună cu gestul. Orice privire, orice gest 
care vrea să se prezinte ca / (într-)o epuizare a unei durate, face 
ca de fiecare dată să îmi fie frică şi rău. Nu îmi place să cred, să 
mă comport ca şi cum gesturile ar corespunde unor timpi care 
trebuie epuizaţi; dacă acesta ar fi cazul, cărui lucru ar mai 
corespunde, dacă nu unor lucruri… Poate că am făcut exerciţiul, 
sau chiar şi experienţa am avut-o, dar am acumulat o răceală şi o 
respingere – ca pe o piedică pe care o pun de fiecare dată – de a 
recunoaşte acest lucru. Nu, nu îmi place, nu îmi mai place… să 
recunosc. E ca şi cum, da, asta este, nu ar fi lucrul care să 
trebuiască atins, explorat, pentru că aceasta îmi dă imaginea, 
sentimentul, ideea prezenţei unei scene anterioare. 

În gară, uitandu-mă spre ecranul maşinii de bilete electronice, 
priveam ca şi cum nu aş fi putut face legătura (de-legare), între 
aceste cuvinte distincte: «billet individuel 24h», «billet aller», 
«billet retour»… În acel moment, atât sensul, cât şi procedura sa, 
şi-au găsit locul, şi eram bucuroasă că nu ştiam dinainte. Oraşul, îl 
descopăr de fiecare dată altfel. În autobuz, m-am ataşat de o bară 
de metal. Privind spre oameni, mă puteam deda prezenţei. 

Mehdi o încurajează prin cuvinte stereotipate în care poate el 
nu a crezut vreodată, pentru că nu le-a aplicat… pentru a nu le 
mai spune. Ceea ce mă fascinează este cum ea urmăreşte 
replicile noastre, în logica aceasta gata dată… 

«Dar dacă aţi şti, că nu se poate.» 
«Ba da, ba da», din nou, Mehdi, care, dintr-un instinct căruia 

nu îi găsesc numele, nu vrea să lase loc acestui «nu», lipsei de 
durată, opririi, uitării, lipsei de repetiţie, corpului care vorbeşte 
fără cuvânt. Ea repetă de mai multe ori ideea somnului ei. 

«Acum, trebuie să dorm. Acum voi pleca şi brrrr!» Îmi ia 
mâinile atât de puternic într-ale ei încât să simt că nu o voi 
pierde. «Mergem, acum.» 

Aş vrea să plece, iubesc ideea ca oamenii să vrea şi să poată 
să plece atunci când ei vor să o facă, fără a fi nevoie să ceară 
aceasta, pentru ca reîntoarcerea să fie amintire. 

Ea spune: «Ea e bătrână.» 
Mehdi spune: «Ea e frumoasă.» Pentru un moment, îmi pare 

că el e cu ea. Iau fotoliul său rulant şi ieşim din sală. O întreb, 
poziţionându-mă din nou ca absenţă, într-un mod intenţionat: 

«Pe unde o luăm? Îmi puteţi arăta drumul, vă rog?» 
«Sigur că o pot face. Mergem drept înainte.» 
Ieşim din sală.  
«Acum ne oprim în faţa ferestrei.» Mehdi ne ajunge din 

urmă şi eu plâng, fără a întoarce privirea. Da, sunt priviri: cu cât 
ele alunecă, cu atât nu îmi pot scăpa, chiar dacă aş prefera acest 
lucru, pentru a nu mă simţi rănită. 

«Aşteaptă, mergem mai încet. Pentru că văd că începem din 
nou să alergăm… aşa…» 

În faţa apei, în jurul orei 22. Carmen îmi spune că e bucuroasă 
că a revenit în Strasbourg, dar că avea «aşteptări, poate.» 

5 dimineaţa, adormită în tren, citit Pontalis, «Amour pour 
les commencements», trezită de doi gemeni în tren, pe care îi 
adoram pentru culorile vocilor. Ajunsă în Paris. Toată ziua, în 
afara ritmului. 

Alina SCARLAT 
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Jurnal francez 

un drum de parcurs… 
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amintiri(le) (mele)  
din epoca de aur 

 
O călătorie cu trenul mă invită, aproape de fiecare dată, în fața unei 

retrospective. Pe măsură ce înaintez înspre inima Țării de Jos, mi se 
derulează prin minte câteva momente „îngropate” undeva în memorie. (...) 
De Vaslui nu mă leagă nimic. Mi s-a comunicat, sec, că aici m-am născut. 
Unii își aduc aminte, însă eu nu dețin nicio astfel de amintire. Singura 
dovadă, palpabilă, îmi este certificatul de naștere, cu antetul, acum, de 
tristă amintire „Republica Socialistă România”. 

După Vaslui, pe partea stângă, revăd statuia ștefaniană de la Podul 
Înalt. Mă transpun în acea dimineață friguroasă de toamnă, de la mijlocul 
anilor ’80. (...) Nu-mi amintesc în detalii plecarea spre Vaslui, în schimb 
„simt” și acum loviturile vântului extrem de puternic, frigul, pe câțiva dintre 
însoțitorii mei, care, mai apoi, mi-au devenit colegi de școală, pe 
responsabila noastră, sub presiune, ca de fiecare dată (...) îmi amintesc că 
nu am avut nici cea mai mică emoție față de acest eveniment unic din 
existența mea decrețistă. Aveam emoții ca nu cumva să ies din rând și să 
o dezamăgesc pe responsabilă (...) nu-mi mai amintesc ce s-a mai 
întâmplat după aceea. Cine a fost, cum a fost... nimic... (...) ca efect al unei 
mișcări browniene, îmi revin în minte alte două episoade din anii ’80: primul 
cutremur și prima revoluție (...) cutremurul m-a prins cum nu se poate mai 
prost: cocoţat pe un taburet de bucătărie, în încercarea, neizbutită, de 
altfel, de a sustrage o banană verde, strategic „pusă la copt”, între câteva 
ziare, pe „everestul” camerei: un garderob uriaș (...) exact în acel moment 
am simțit un vuiet și, instantaneu, de frică, am coborât de pe scaun, m-am 
uitat buimac în jur, m-am sprijinit de același garderob și am stat așa câteva 
minute bune (...) despre prima revoluție din viața mea, îmi amintesc vag, 
cum mă aflam în aceeași cameră și, de-abia intrat pe băncile școlii, 
conștiincios, cum am fost de la începuturi, îmi făceam temele, cu 
televizorul deschis, unde era o agitație de nedescris (...) nu înțelegeam 
mare lucru, oricum nu cred că îmi păsa prea mult, eram concentrat 
asupra temelor mele (...) însă, amintirile încep, cu adevărat, după 
ianuarie ’90, când am învățat Deșteaptă-te, române! și am îngropat, 
pentru totdeauna, în cotloanele memoriei, Trei culori… învățat pe de rost 
în urmă cu câteva luni… 

 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

jurnal de vacanţă 
 
Un caiet de 100 de pagini, cu coperte pânzate, pe care 

scrie Însemnări. Pe prima pagină este... însemnat, cu 
majuscule: JURNALUL PE VACANŢA DE PRIMĂVARĂ 
AL ELEVEI BARTIC IRINA ROXANA CLASA A VI-A A. 
Însemnările se vor prelungi peste aproape întreg anul, 
când ni se anunţă un nou JURNAL DE VACANŢĂ. Dar 
vacanţa vine greu şi trece repede, aşa încât, deseori, i se 
face doar un... rezumat, la sfârşit. Pe măsura creşterii în 
vârstă, însemnările sunt tot mai acute, atât în ceea ce 
priveşte perceperea celor din jur, cât, mai ales, a ei însăşi. 
Jurnalul mi se pare semnificativ ca „hronic şi cântec al 
vârstelor” dar, mai ales, ca rezonanţă, în sufletul şi 
mintea unei copile de 13 ani, a „evenimentelor” din 
decembrie 1989. Pe măsură ce vom mai primi/descoperi 
astfel de jurnale, consemnări, scrisori, ele îşi vor avea 
spaţiul în paginile revistei.(N.T.)  

 
30-31-1-VI-VII- 1987. Nimic deosebit, atâta doar că 

nu am respectat programul. Am stat pe la cozi în fiecare zi. 
10-11-12-13-14-VII-a 1987. Nimic deosebit în afară 

de faptul că Dana (sora mai mare, n.n.) a luat treapta a II-
a cu 9,41 şi a intrat în clasa a XI-a, a 12. E f. bucuroasă  
şi o înţeleg, are şi de ce. A fost şi la croitoreasă şi şi-a 
luat rochia şi un costumaş de tercot. Amândouă sunt f. 
frumoase.  

15-VII-1987. Am mers la teatru. O porcărie istorică. 
29-31-VIII-1987. Mama s-a tot pregătit pt. ziua 

lui Dana, care este pe 21 sept. şi când împlineşte 17 
ani. Nu va veni nici un coleg dar în schimb vor veni 
mătuşe şi bunicii.  

Şi eu aş vrea să îmi fac ziua, dar eu nu împlinesc 
anul acesta decât 13 ani, iar eu aş vrea  14 ani. Dar atunci 
Dana va avea 18 ani şi este imposibil să nu facă ziua. 
Mai am 50 de probleme (la matematică, n.n.) 

30-IX-1987. Am greşit, am greşit, am greşit. 
Scriu(?), spun (?), dar ce era să fac: să mă duc la mama 
şi să îi spun în faţă că eu i-am luat papucii? (Danei, n.n.) 
Ar fi început să mă întrebe de ce, cum mi-am permis, aşa 
că am hotărât să nu îi spun nimic şi să îi arăt papucii 
când va ieşi din baie. Pt. mine rămâne un mister ce a 
căutat mama în geanta mea, dar să presupunem că doar 
s-a împiedicat de ea şi astfel a desfăcut-o, să vadă ce am. 
A dat de papuci. Mă consider foarte vinovată dar mă 
înţeleg. Când a venit şi mi i-a arătat îmi venea să intru în 
pământ de ruşine, să crăp, să dispar, să mor dacă s-ar fi 
putut, dar nu s-a putut şi astfel am suportat toată ruşinea 
din partea Danei şi a mamei. Este cel mai groaznic să ţi 
se facă morală. Dar o meritam. Şi eu m-aş fi supărat 
groaznic pe Dana. 

Am scris urât, dar am un motiv, sunt în pat şi ochii 
îmi sunt umeziţi de lacrimi amare şi sărate, dar mama nu 
m-ar crede niciodată că n-am vrut să o mint ci doar să îi 
ascund o greşeală. Eu consider că e o mare diferenţă 
între minciună şi ascundere. Mă hotărâsem să nu mai 
pun piciorul pe acei papuci, dar astăzi îmi trebuiau, aşa 
că i-am luat. Opincuţele îmi erau murdare, iar altfel 
trebuia să stau în ciorapi. N-am vrut, dar mai bine 
stăteam.(...) 

4 sept.1989. Îmi pare rău când scriu aceste rânduri că 
nu le-am început încă de la venirea vacanţei, că abia 
acum, la sfârşitul ei mi-am adus aminte că mai am o 
sarcină de îndeplinit: completarea jurnalului. Nu mai 
spun că în vacanţa de primăvară nu am avut nici o clipă 
răgaz pentru aşa ceva, deoarece aveam de învăţat la 
matematică şi la română. De ce? Pentru că anul acesta 
am avut treapta I. (...) Ce să mai spun, nu mi s-a părut 
aşa de greu cu toate că nici uşor nu a fost. Am obţinut 
nota 8,37. Destul de bună pentru pregătirea mea. Astfel 
am intrat în clasa a IX-a de liceu cu media 8,64. A, am 
uitat să spun că am fost înscrisă la liceul pe care sora 
mea tocmai l-a terminat: Liceul „Emil Racoviţă”. (...) 
Din clasa mea au reuşit aproape toţi colegii unde au dat: 
din 36, 29 au reuşit. (...) 

După câtva timp am plecat la mare, unde nu m-am 
distrat prea bine. A fost o vreme excelentă, dar apa 
cam rece în primele zile. Abia spre sfârşit, când 
aproape să plecăm, a fost apa mai caldă. De la mare 
nu mi-am luat nimic. 

6 sept. 1989. Revenind la Iaşi, am trecut prin multe 
locuri frumoase şi am oprit la  multe popasuri. Tot acum 
am cumpărat şi primii harbuji. Am trecut cu maşina şi pe 
autostrada pe care se plăteşte 10 lei, autostrada de peste 
Dunăre. Am oprit la hanul Conachi, unde am găsit micii 
pe care la mare cu lumânarea  să-i fi căutat şi tot nu-i 
găseai. La hanul Sârghi am găsit chibrituri, care la Iaşi 
lipseau. Am uitat să scriu că la mare am fost la un 
spectacol de teatru: „Să nu-ţi faci prăvălie cu scară” – o 
comedie foarte drăguţă, cu Olga Tudorache, Sebastian 
Papaiani, Janin Stavarache etc. În ultima seară am mers şi 
la un spectacol de muzică uşoară cu: Gheorghe 
Gheorghiu, Mihai Constantinescu, Florin Apostol, grupul 
Tou etc. A fost destul de drăguţ. (...)  

debut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALINA IULIANA VERDEŞ 
 

Născută în Fălticeni, la 2 ianuarie 
1998, elevă în clasa a VIII-a, la Şcoala 
Gimnazială Râşca, judeţul Suceava. La 
Concursul judeţean „Nichita”, destinat 
elevilor, a primit, succesiv: premiul al 
III-lea, martie 2010; premiul I, martie 
2011; premiul al II-lea, martie 2012; 
premiul I, martie, 2013. Bun venit în 
poezie, Alina! 

 

ULTIMA FORMĂ 

Pană cu pană mă străpunge 
aripile îmi cresc nesfârşita durere. 
Păcatul cel de moarte sânge transformat 
în foc dă-mi, iubire 
Oameni, umbre, lacrimi pictate  
pe ochii orbi 
Nu pot vorbi, rup rama şi-ţi scriu 
singur, sigur, 
om m-am născut 
în moarte voi intra înger pătat, maculat... 
Aripile mă acoperă şi mă ascund 
timpul 
îmi seacă nemurirea 
cenuşă 

 
 

NIMENI 

Du-te şi dansează în ploaie 
Primeneşte-te pentru mâine. 
Cum care mâine? 
Acela în care nimeni nu îţi mai dă nimic. 
Zâmbetul perfect al durerii în corpul tău 
incomplet 
Nu aştepta aici, acum. 
Prea multe negaţii 
În limba bătăilor inimii 
Ce frumoase minciuni îmi spuneai: 
Viaţa, stea căzătoare, 
Clipă ţesută-n lumină 
Ce cade pentru a se-mplini un vis... 
Singură arde cerul, străpunge 
nemurirea... 
Du-te şi dansează în ploaie. 
Numai aici minciuna 
Se sparge în picături mari 

 
 

FILOZOFIE BÂNTUIND  
ÎN CUVINTE 

 
Copilărie, regat întunecat de gheţuri 
Aici m-am rătăcit mereu, ne-am distrus 
unul pe altul 
Timpul a făcut din mine un cerşetor 
Orb, orbit 
De sunetul aripilor lovite prin voci 
Braţe întinde împletite în minciună. 
Suntem născuţi perfecţi, am învăţat mai 
târziu asta... 
Niciodată nu mi-am luat înapoi 
Aşchiile de viaţă pierdute şi regăsite 
Sufletul vândut de atâtea ori, câştigat 
Ca armă şi armură tocită 
Da, bucuria nu m-a căutat niciodată 
Pe niciun drum de la mine la tine 
Sau invers 
Sau invers sau în vers 
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Mă plictisesc în casă pt.că afară plouă de câteva 
zile. În timpul cât a fost plecată Irina (o prietenă, n.n.) 
am împletit o vestă albă. A ieşit cam mică, dar mama 
spune că este bună pentru primul meu lucru de mână. 
Dana a împletit 3 flanele, dar una este mică, una este 
şi mai mică, aşa că mi-a dat-o mie, iar a treia mai 
lucrează şi în acest moment încă la ea.  

De ziua ei, 1 sept., a primit 19 trandafiri roz de la Biţu 
şi o fustă f.f.drăguţă: roşie şi boţită. Acum Dana stă 
înconjurată de trandafiri şi împleteşte. 

Ieri a sosit sora tatei de la Suceava  şi a povestit cum 
a fost în excursia soţului ei în Cehoslovacia şi Rusia. I-a 
adus o pereche de cercei de 6 grame şi un lanţ cu o 
potcoavă şi o pereche de blugi. 

Tot ieri am stat 2 ore la rând la gogoşari. 
13-IX-1989. Am umblat toată dimineaţa după 

gogoşari, dar nu am găsit. La ora 17, 15 am ieşit afară, 
mama şi cu tata  erau plecaţi la miting în întâmpinarea 
tov. Nicolae Ceauşescu, care a venit ca să şi deschidă 
anul şcolar.  

14-IX-1989. M-am sculat mai devreme  ca de obicei. 
Toată lumea era plecată: mama şi tata în întâmpinarea 
şefului iar Dana la facultate. Toată ziua am mers în piaţă 
şi înapoi, deoarece am căutat gogoşari. Abia spre seară 
am găsit gogoşari, dar n-am luat fiindcă s-au terminat. 

16-IX.1989. Pe data de 15 septembrie am stat acasă, 
deoarece a venit Ceauşescu la deschiderea anului şcolar. 
Astăzi mi-am cunoscut colegele şi colegii.Tovarăşul 
diriginte Turbatu a fost minunat. Ne-a mai înveselit, ne-a 
îndemnat să ne cunoaştem. Deocamdată suntem foarte 
dezbinaţi. Majoritatea, adică cei mai mulţi, sunt din fosta 
clasă a VIII-a din liceu. Ceilalţi, tot mulţi, sunt de la şcoala 
nr. 22, şahişti. Eu sunt singura de la şcoala nr. 25.  (...) 

20-XII. 1989. Dana a plecat la Suceava, iar eu stau 
acasă şi trebuie să suport chinul de a merge la şcoală şi de 
a face fizică şi matematică. Nimic deosebit decât faptul 
că am ascultat la „Europa liberă” (post de radio) despre 
demonstraţia de la Timişoara şi despre masacrul de acolo. 
Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a vorbit la televizor despre 
aceste lupte, luând apărarea armatei care a tras în oameni. 

21-XII-1989. A avut loc un miting în Bucureşti, la 
care a luat din nou cuvântul tovarăşul Nicolae 
Ceauşescu, care a vorbit din nou despre masacrul de la 
Timişoara. Din mulţime însă au început să strige: 
„Asasinii! Asasinii!”. 

Au fost lupte grele în Bucureşti, unde securitatea a 
tras în tineri. 

 22-XII-1989. Ora 10. Am fost la bunica, unde am dat 
cârnaţii la afumat. Bunicul asculta „Europa liberă” şi mi-
a spus: „Se cară repede! Nu mai durează mult.”(Era 
vorba despre Ceauşescu).  

Ora 11. Am fost în oraş,  am cumpărat bilete la operă, 
la „Odată-n an e Anul nou”.  

Ora 12,30. Se pare că s-a dat un comunicat prin 
care Ceauşescu l-a făcut pe generalul Milea trădător şi 
l-a împuşcat. 

Cineva a dat drumul la radio şi se auzea în tot 
cartierul („Alexandru cel Bun”, n.n.). Am crezut că a 
înnebunit. Am crezut că e „Europa liberă”. Nu, nu era. 
Era postul de radio Bucureşti. 

Ora 13. Am dat drumul la televizor şi m-am speriat. 
Vorbea Sergiu Nicolaescu despre libertate, dreptate, 
adevăr, despre fuga lui Ceauşescu, despre moartea lui 
Milea. La început am crezut că e o farsă, că  e o piesă de 
teatru, dar mai apoi mi-am dat seama că nu e o piesă de 
teatru, ci o adevărată revoluţie. Când din studio nu se mai 
transmitea nimic, se transmitea de afară, unde mulţimea 
striga: Libertate! Jos Ceauşescu! Şi un refren care va fi 
cântat în toată ţara: 

 „Ole, ole, ole, ole, 
Ceauşescu nu mai e!” 
Şi toată lumea arăta „V” de la Victorie. 
Am încercat să-i dau un telefon mamei, dar nu am 

reuşit. A sunat însă mama şi mi-a spus să fiu liniştită, să 
stau calmă că e bine, e foarte bine.  

Emisiunea a continuat în acest mod toată ziua, cam 
până la 3 (noaptea) şi apoi a început din nou la 5 
(noaptea) când televiziunea era atacată de terorişti. 

Mama a venit târziu, în jurul orei 10,30. Îl prinseseră 
deja pe Nicu Ceauşescu, dar nu şi pe Elena şi Nicolae 
Ceauşescu. 

23-XII-1989. Focul de arme  între populaţie, armată 
şi terorişti, cei care îl vroiau pe Ceauşescu, a continuat 
toată noaptea şi toată ziua de 23 decembrie, cu unele mici 
opriri. Puncte unde s-au dus lupte cu adevărat au fost: 
Timişoara, Cluj, Sibiu, Braşov şi bineînţeles Bucureşti. 

Au fost  prinşi soţii Ceauşescu. A mai fost prinsă şi 
Zoe Ceauşescu, care avea în casă mult aur: cântar de aur 
în care cântărea carnea pentru căţeluşi, cupe, cuţite, 
tacâmuri din aur sau argint masiv. 

Au avut loc demonstraţii şi la Iaşi şi conducerea 
judeţului a fost dată afară. 

24-XII-1989. Am fost la bunica şi am sărbătorit 
Crăciunul, primul Crăciun liber şi fericit. 

Au murit criminalii. 
Irina Roxana BARTIC 

 

 

Numai ochi şi zâmbet. Sub ei, sub coaja notelor (excelentissime) din catalog şi 
sub vorbele de apreciere din partea tuturor, profesori sau prieteni, se ascunde un 
suflet sensibil, care a căutat mereu, cu încăpăţânare, altceva. Cărţi peste cărţi, o 
curiozitate nicicând astâmpărată, voinţa de a trece peste toate pragurile, muzica, 
pictura. Şi, deasupra tuturor, Poezia, darul din spatele lacrimilor. (M.G.)   
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POEM  
 

mă lăsaseși în frig ca într-un borcan cu formol 
și ningea. vedeam steluțe obeze împușcate aiurea 
vântul răscolea cu un cuțit de buzunar zăpada 
până la gheață 
 
dar de la mine toate lucrurile păreau  
niște perne imense și capul nu era nicăieri 
 
sângele trebuie trebuie să se usuce pe firele de înaltă 
tensiune 
curentul să treacă prin el 
ca lumina verzuie prin iarbă 
 
dar el a pus coatele pe masă și m-a scuipat 
sângele meu e o lamă și pot să tai cu el 
orașul întreg  
mai ales după sărbători când în fiecare rană 
au pus artificii și petarde 
strâng din dinți și aștept. pielea se umflă  
și ies din ea ca dintr-o mănușă chirurgicală 
 
mă spăl pe mâini și beau apa 
spăl apa și îmi mănânc mâinile 
 
 

KATALENA  
 

Cătălinei CADINOIU 
 

în ultima vreme te desfăceai ca o 
șuviță de păr de pe degetele noastre 
și sfâșiată deja 
rămânea să te împrăștii pe jos 
pe podea 
 
singur copilul cu biberonul de fier 
înfipt în gingii 
plângea și râdea cu dinții de lapte în zidul berlinului 
pe sub perdea 
 
cu sângele alb și ochii lui ca niște pești de nisip 
cărau laptele pe ascuns 
în mare 
 
tu alăptezi toate vulpile ca să ți-l care 
tu alăptezi toate drumurile 
pentru ca drumurile să ți-l păzească 
tu ridici un cuțit și îndemnul pare atât de normal 
 
dar în ultima vreme 
stăteai întinsă femeie 
ca un hamac între nucă și nuc 
neagră și cu laptele tare ca iodul 
lingeai cu tot corpul laptele 
când ți-l vărsa irodul 
 
și zilele se coc de atunci ca o sarcină nouă 
plângăcioase 
moderne 
și fac nazuri la masă 
într-o dimineață cumva ai să naști 
pe ruptă rouă 
 
și ca o floare negru cu verde de brad 
tu faci la mânie 
spume la gură de jad 
femeie care te-ai scris cu tot corpul 
pe corpurile noastre 
și-ai făcut un copil să ne umezească nouă buzele 
tu poți goală călca în picioare și pe coadă 
muzele 
 
când simion doarme 
 
urcă tu înainte mireasă 
și dă-mi tu prietene pasă 
capul acela gol 
de copil. 

Stimate domnule Nicolae TURTUREANU, 

Mesajul dumneavoastră mă prinde chiar într-o perioadă a 
vieții mele în care mi-e dor de poezie ca vinului de-o cană 
veche de lut. Mi-e dor, și-o găsesc greu. 

Despre zilele când aveam 17 ani, și primeam cu entuziasm 
de rochie albastră vestea că am câștigat unul dintre primele 
premii pentru poemele mele îmi amintesc cu atâta drag, că-mi 
vine uneori să vând tot Bucureștiul și să mă întorc în Iașul pe 
care atunci îl vizitam pentru prima oară. Cel mai mare câștig 
al meu au fost atunci prietenii care m-au tras  prin aceste 
colțuri de țară, apoi unul dintre volumele de debut – Amadiada 
(prin care m-am legat, inconștient poate, tot de premiul de la 
concursul „Veronica Micle”, cine știe...). Cert e că în tabăra 
organizată pentru câștigătorii festivalului „V.M.” am trăit cel 
mai intens – chiar dacă nu poezia, momentul acela în care 
gloria ți-e încă străină dar îți simți sângele pulsând la 
încheietura mâinii și începi să te simți poet. 

Știu că mă repet, dar trec acum prin fața mea frânturi din 
acele zile, când cea mai mare amenințare era să fim sechestrați 
la Bolta Rece, când ne prindeau ploile prin Târgu Mureș (și noi 
uitaserăm poezia în autocare, poezia strânsă-n umbrele). 

Cu tristețe constat că am pierdut legătura cu mulți din cei 
cărora le datorez ceea ce cred că-mi amintesc (sau poate chiar 
îmi amintesc) despre acele zile, și mult mi-ar plăcea să-i aud 
din nou vorbind ciudat de neînțeles, și aproape mut – așa cum 
îi ascultam cu nerăbdare și (recunosc) un pic de dezinteres 
nătăfleț pe când aveam 17 ani și câteva poezii la activ. 

Pe scurt, mi-e dor de Iași, mi-e dor de locurile pe unde 
treceam fără să știu că peste ani poezia mea va reveni, atrasă 
de un magnet invizibil, să se culcușească între paginile 
volumului care s-a numit (și încă se mai numește) Amadiada. 
Vă trimit acum și un grupaj de poeme, și las la latitudinea 
dumneavoastră să alegeți ceea ce considerați că vă amintește 
cel mai bine de mine! 

 
 

POEM FEMEIE. II 
 

o femeie frumoasă adoarme întotdeauna 
pe burtă strivind două mere (coapte) 
prietenii ei umblă goi pe străzi cu amprentele ei 
pe umerii lor la vedere 
cu gurile adânci neasemuit de adânci în care 
se cade ca-ntr-un canal încălzit 
și-acolo cerșetori fumează fân și buchete de păpădii 
și degetele și le fumează până la palmă 
 
acest poem este continuarea unui astfel de somn 
când îmi țin sânii în pumni 
când picioarele mele desenează forțat un alfabet 
pe cearșaf 
 
dacă toți bărbații din lume s-ar prinde de mâini 
și-ar face podul ar 
ajunge să construiască o catedrală 
să impună un cult nou dar în somnul unei femei frumoase 
de iubit e umbra desfigurată a unui copac 
 
apocalipsa e  
când s-a scurs tot zahărul  
din merele coapte 

 

PASIUNE ŞI MESERIE 
 

Într-o frumoasă zi a anului 1956, învăţătoarea noastră, 
doamna Chergan, ne-a dus la Oraş, să vedem Casa Pionierilor. 
Eram elev la şcoala din Bucium şi tocmai fusesem făcut pionier 
în seria a II-a, că la prima am lipsit, fiind trimis la un sanatoriu 
„ca bolnav închipuit”, la Timişul de Sus (sau la cel de  Jos? Nu 
cred că mai contează la care din ele). Pierdusem cu această 
ocazie şi  Aniversarea de 5o de ani a Socolei – a Spitalului de 
Neuropsihiatrie  din Iaşi. Două evenimente importante pentru 
mine,  care mi-au rămas în memorie. Despre Spitalul Socola am 
scris două volume, iar despre pionieri încerc să termin unul 
până-n toamnă.... 

Unii muritori de rând, când aud vorbindu-se de pionieri, zic 
că aceştia au fost tinerele vlăstare îndoctrinate ale comuniştilor. 
Tot ce-i posibil. Dar ar trebui totuşi să se gândească puţin, la 
foştii pionieri care au aruncat secera şi ciocanul comunismului, 
găurind un drapel, dărămând Zidul Berlinului şi destrămând 
imperiul sovietic. Chiar şi Gorbaciov – fost pionier – poate nu 
chiar inconştient, a contribuit la Cădere... 

Na, c-am luat-o razna cu ruşi, turci şi cu frumoşii nebuni ai 
Cetăţii noastre... Dar, să continuăm povestea. Ne ducem noi, cei 
din Bucium, la Casa Pionierilor. Era o casa frumoasă, care 
există şi astăzi, peste drum de Muzeul de Ştiinţe Naturale. O 
casă cu turnuleţe, aşa cum o puteţi  vedea în acelaşi loc, alături 
de  Flacăra Veşnică aprinsă pentru Eroii Neamului. Se află în 
faţa Universităţii moldave ctitorită de Domnul colonel 
Alexandru Ioan Cuza. (După inaugurarea din 1897 a 
Universităţii din Dealul Copoului, aici a rămas doar 
 Universitatea de Medicină.) 

Vizităm atelierele din micuţa clădire. Profesorii ne explicau 
ce putem învăţa acolo, iar elevii lor ne făceau demonstraţii 
practice. Când am intrat în laboratorul de electrotehnică, am 
simţit o atracţie deosebită văzând aparatele electrice înşirate pe 
mese şi copiii ce lipeau nişte sârme cu letconul. M-am înscris pe 
loc la acel cerc. 

În fiecare zi de miercuri mă duceam la Casa Pionierilor, 
jucându-mă cu ceilalţi colegi, învăţând ceva despre  fenomenele 
fizice şi pricepând câţiva  termeni tehnici. Mai târziu, când am 
început studiul fizicii, eram socotit ca fiind un elev bun... 

Dar nu am frecventat prea mult timp Casa Pionierilor, 
deoarece îmi plăcea şi literatura. Şi mă opream din ce în ce mai 
mult la Biblioteca „Gheorghe Asachi”, unde citeam cărţile 
copilăriei... Eram prin  clasa a patra, când am avut fericirea să 
cunosc un  „model” mai deosebit. Bibliotecarele ne-au invitat la 
Palatul Culturii. Acolo,  în sala „Henry Coandă”, povestea 
titanul literaturii române, Măria Sa, domnu’ Mihail  Sadoveanu. 
Ce vorbe meşteșugite a rostit despre strămoşii noştri, nu-mi mai 
amintesc, dar ştiu că am fost vrăjit de ele, încât multă vreme am 
citit doar din opera maestrului. Şi-mi plăcea enorm încât, de-a 
lungul vieţii,  dacă la examene îmi cădea să scriu sau să vorbesc 
despre opera sa, le treceam cu bine. 

Însă ciudăţeniile spiritului uman m-au îndemnat către 
domeniul ştiinţelor „exacte”. Am absolvit Facultatea de Fizică, 
la „Alexandru Ioan Cuza”.   După un apostolat de şapte ani, am 
fost chemat la Casa Pionierilor. Eram fericit că m-am întors la 
această instituţie creativ-educativă, ca profesor la Atelierul foto-
film. Ce poate fi mai minunat, decât să-ţi foloseşti hobby-ul 
acolo  unde munceşti! Pe lângă pasiunea Cărţii, aveam şi o 
mare atracţie pentru fotografie ca artă. 

Mulţi elevi au învăţat tainele fotografiei la cercul nostru. 
Astăzi, cu aparatura digitală, se fac poze şi cu un telefon celular. 
Oricine poate prezenta un portofoliu de sute de imagini. Dar 
puţini pricep totuşi  ce înseamnă o bună fotografie. Este ca şi 
cum ai scrie o lucrare scoţând textele de pe Internet. Poţi să 
găseşti un site cu interpretări greşite, contradictorii chiar. Dar 
asta nu înseamnă că tu creezi ceva! Dacă nu citeşti din autorii pe 
care îi studiezi în şcoală, de unde poţi şti ce-i într-
adevăr Frumosul? Ce înseamnă să ai o pasiune pe care s-o 
insufli elevilor? Înseamnă să ştii să-i faci să înţeleagă arta, să-i 
îndrumi să-şi expună  fotografiile într-o expoziţie,  să participe 
la concursuri şi chiar să-şi aleagă o meserie din domeniul 
Imaginii vizuale. Mă întâlnesc des cu foştii mei elevi şi ne  
bucurăm împreună când sunt fericiţi, ne întristăm când unii au 
necazuri. Şi, ce-i minunat, este că se ajută unul pe celălalt. Sunt 
prietenii formate de-a lungul  chiar a peste cinci ani, cât au fost 
la Casa Pionierilor (sau  la Palatul Copiilor, cum se numeşte 
azi). Am mers cu mulţi dintre ei, an de an, în tabere naţionale şi 
la concursuri de film şi fotografie pentru elevi. Şi cu toate că 
sunt un „tânăr” pensionar, chiar astăzi plec la Câmpulung 
Moldovenesc, cu fotografiile Alexandrei şi ale lui Teodor, 
copiii foştilor mei elevi: Viorel Cătuşanu şi Gabriel Lupu. Şi 
chiar dacă tatăl lui Eli Pendefunda nu mi-a fost elev, sunt 
încântat de imaginile micuţei sale,  artistă de o reală valoare. 

Dacă am pomenit câţiva fotografi, de ce să nu amintesc şi 
alţi foşti elevi, din clubul nostru, numit „Camexis”: Petrică 
Ignat, Constantin Şoltuz, Alexandru Antal, Alexandru Cahniţă, 
Gloria Luca şi fratele ei Adrian, Bogdan Onofrei, Constantin 
Crengăniş, şi mai mulţi pe care îi voi pomeni în alte schiţe, 
cuprinse în volumul ce va fi lansat la toamnă, cu ocazia 
Jubileului Palatului Copiilor. 

Marcel CAHNIȚĂ 

    

CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

 AIDA HANCER 
fiica sionului 

 

Poezia Aidei Hancer are alura unui „şuvoi” ce 
inundă şi răstoarnă straturile realităţii.  

Cu o forţă diluviană sunt transportate imagini ieşite 
din cadrul lor obişnuit ca nişte rădăcini, pietre sau 
trupuri smulse şi târâte înspre „capătul lumii” care 
însă e în acelaşi timp „închis în nodul inimii”. 

Florin CARAGIU 



cronica veche  17 

fascinaţie, ştiinţă şi magie 

LUMEA LUI 
TOLKIEN 

Iar atunci când întâlnesc „Un adăpost ciudat” îl folosesc 
bucuros, cântând şi bând hydromel, pentru a-şi păstra umorul şi 
speranţa. Neuitând să-şi verifice norocul, vitejia sau înţelepciunea 
proaspăt câştigate. Sfătuiţi să nu-şi „piardă poteca”, planul, 
proiectul iniţial, să nu orbecăie bezmetic tot începând ceva şi 
neterminând, Bilbo şi piticii lui se luptă într-un „întuneric adânc şi 
ireal” cu înspăimântători păianjeni, scapă coborând Râul Curgător 
în „Butoaie salvatoare”, au parte de „O primire călduroasă” în 
înfloritorul oraş al oamenilor, aşezat pe Lacul cel Lung. Primind 
„Informaţii de culise”, Bilbo, stăpân şi peste inelul care-l făcea 
nevăzut, îl înfruntă pe enigmaticul Smaug, ucigându-l. Ajuns acasă, 
în prea confortabila şi iubita lui vizuină, se vede nevoit să-şi 
recupereze bunurile vândute la licitaţie, fiind considerat mort. După 
aflarea aventurii trăite, concetăţenii lui îl trec în rândul 
excentricilor, Bilbo pierzându-şi pentru totdeauna reputaţia lui de 
hobbit respectabil. 

Adresată în primul rând micilor cititori, Hobbitul respectă 
specificitatea literaturii pentru copii, chiar dacă se înalţă pe un 
serios eşafodaj ştiinţific: un epic susţinut de acţiuni spectaculoase, o 
excelentă transpunere a ostilităţii puterilor malefice, copleşitoare 
prin difuza şi permanenta lor prezenţă, definirea clară a 
personajelor, însoţită de lenta sau brusca lor transformare prin 
suferinţă sau neaşteptat succes, umorul şi veselia ce însoţesc orice 
aventură, cu palpitante urmăriri şi teatrale descoperiri, ironia 
detectată în distanţa păstrată de autor între el şi personaje, dar mai 
cu seamă fastuoasa opulenţă a limbajului, în care muzicalitatea și 
lirismul se îmbină perfect cu tenta dickensiană(magistral contrastul 
dintre solemnitatea apretată a adresării piticilor faţă de vorbirea 
directă, la nivel comun, folosită de Bilbo). Citite în engleză, chiar 
cu amintitul „Dicţionar Tolkien” în preajmă, Hobbitul, întreaga 
creaţie literară a neobosit fantezistului magician al cuvintelor au cu 
siguranţă un farmec unic, mult lăudat de specialişti. Filologi sau 
critici literari deopotrivă. Dar şi o traducere voioasă, ca cea a 
Catincăi Ralea, îţi poate oferi liniştea plină de bucurie a unui abil 
întreţesut neprevăzut, sfârşit în cântece de sărbătoare.  

 

                                                                       Virginia BURDUJA    

Redutabil savant, specializat în literatura medievală, filolog 
renumit, cercetător asiduu al dialectelor dispărute, al limbilor 
nordice, creator de noi cuvinte, de neobişnuite nume, a căror 
muzicalitate aparte sugerează exact o stare sau profilul unui 
personaj, excelent cunoscător al legendelor germanice, 
finlandeze, islandeze, bretone,  al celei mai vechi epopei engleze 
– Beowulf, al Eddei, dar şi al Bibliei, al mitologiei greco-romane, 
al civilizaţiei egiptene, profesor la Universitatea din Oxford, dar 
şi fericit tată de familie acaparantă, J.R.R. Tolkien (1892-1973) a 
ignorat multă vreme unduiosul cântec de sirenă al literaturii. Până 
când o studentă înamorată de legendele ascultate la cursurile lui 
le-a prezentat unui editor. Acesta l-a contactat pe profesor, 
preocupat tocmai atunci cu născocirea de noi şi vrăjite întâmplări 
de şoptit seara pentru înaripatele visuri ale iubiţilor lui copii.  
Ştiutul ştiintific se suprapunea eclecticelor sale lecturi 
(Homer, Shakespeare, Thomas d’Aquino, William Morris, 
George MacDonald, Isaac Asimov, fraţii Grimm, Perrault sau 
Lewis Carroll) şi o fascinantă lume apărea din vălurile nopţii. 
Aşa s-a născut Hobbitul. Editat în 1937, i-a adus o 
surprinzătoare celebritate profesorului Tolkien, devenit, în 
timp, unul din magii genului fantasy. Tot aşa, simpaticul lui 
hobbit Bilbo Baggins s-a impus drept erou al milioane şi 
milioane de cititori din lumea întreagă. 

Succesul literar nu i-a schimbat viaţa profesorului. Şi-a 
împărţit-o, ca şi până atunci, între catedră, familie si 
fermecătoarea lui cenuşăreasă, literatura, ascunsă în biroul 
improvizat într-un garaj. Născut în Africa de Sud, Tolkien a venit 
în Anglia la vârsta de trei ani. I-a îndrăgit necondiţionat stilul 
confortabil, atmosfera dickensiană de secol nouăsprezece, 
onorându-i respectabilitatea şi tabieturile. Se simţea atât de bine, 
încât arar a părăsit-o: „De fapt, eu sunt un hobbit (…) Iubesc 
grădinile, arborii, culturile nemecanizate, fumez pipă, iubesc 
mâncarea simplă şi detest bucătăria franceză (…), am un simţ al 
umorului foarte simplu (…), mă culc târziu şi mă scol târziu(când 
pot)”, mărturisea el într-un interviu. Sclav al cercetării, al scris-
cititului, agrea viaţa aşezată în tipar comod, din care aventura, 
neprevăzutul se excludeau de la sine, doar tabieturile aflându-şi 
rostul lor eliberator în cursul unei zile. Amâna finalizarea 
proiectelor literare, descoperind aspecte demne de interes, 
adăugând date noi creaţiilor începute, savantul Tolkien fiind 
convins că imaginativul cuprins în mituri nu-i pură fantezie, ci 
fărâmă de adevăr istoric, purtat peste veacuri de iubitele lui 
cuvinte, „singurele faruri demne de acest nume”, lor revenindu-le 
rolul de a-l lumina. Bogăţia şi diversitatea de natură informală au 
obligat la un moment dat specialiştii să editeze dicţionare 
Tolkien(de curând a apărut în Franţa Dictionnaire Tolkien, 
CNAS Editions), cu ajutorul cărora  cititorul să-şi clarifice 
întinsele genealogii, numeroasele aluzii la întâmplări reale, toate 
prinse în magica încrengătură de poveşti, poeme, legende ale 
fascinantei sale creaţii literare. O operă-lume , tărâm magic, 
populat de creaturi omenesc înzestrate: harnici şi veseli elfi, 
lacomi gnomi care se hrănesc cu tot ce mişcă, păianjeni uriaşi, 
vulturi salvatori, dragoni înspăimântători, pitici muncitori şi 
avari, troli agresivi, lupi ucigaşi, vrăjitori cu puteri  limitate etc., 
etc. Neastâmpărata lui fantezie îi colora viaţa făcându-l  astfel  să 
uite cât este de „gri şi tristă”. Mai mult încă: în eseul „Povestea 
zânelor”, Tolkien afirma că „adevărata viaţă, viaţa în sfârşit 
descoperită şi luminată (…) este literatura”. Exagerată afirmaţie? 
Pecetea literaturii-drog sau a unei de nestăvilit pasiuni pentru 
Frumos si Adevăr? Pentru o fericită îngemănare între Artă şi 
Ştiinţă. Oricine preferă ultima variantă. 

Tradus în peste 40 de limbi, în impunătoare tiraje, câştigă, la 
patruzeci de ani de la dispariţia sa fizică, un public tot mai 
numeros, profund interesat de neexploratul încă în totalitate 
continent Tolkien, situat undeva între luminos fantasticul 
Macondo al lui Marquez şi sumbrele menhire la ceas de apus. 
Fanii s-au selectat deja în peste 80 de societăţi Tolkien (există 
una şi în România), scopul acestor organizaţii culturale fiind 
promovarea interesului pentru grandioasa operă a savantului 
scriitor, precursor al modernismului, cu mii şi mii de imitatori, 
dintre care unii şi-au dovedit pe deplin autonomia creativă şi 
mă refer la J.K. Rowling, „mama” fenomenalului Harry 
Potter. Cunoscut acum şi marelui public, mai cu seamă 
datorită ecranizărilor de imens succes(„Stăpânul inelelor” 
constituie exemplul tipic de transpunere cinematografică 
aproape corectă a unei opere literare), Tolkien este preluat de 
fiecare nouă generaţie, harul său de genial povestitor 
înfăţişându-le oamenilor nebănuite lumi din hăţişurile cărora, 
luminate sau întunecate, răsar sfaturi de taină numai bune de 
îndreptat Răul. De orice fel ar fi el. 

La fel de exigent în creaţia literară ca şi în cea ştiinţifică, 
Tolkien nu şi-a finalizat importante proiecte. 

Fii săi, în special Christopher Tolkien, au ordonat  tezaurul 
ascuns în manuscrisele moştenite şi le-au editat postum. Astfel au 
apărut: Scrisori de Crăciun (scrisorile tatălui Tolkien trimise 
copiilor lui), Silmarillion (proiect ambiţios, mitologico-istoric, 
urmărind crearea Lumii şi a fiinţelor vii, începuturile foarte 
îndepărtatului trecut, ca unică şi divină creaţie a Atotputernicului în 
care savantul catolic credea cu tărie), Scrisorile lui Tolkien(volum 
oportun înţelegerii operei sale prin detaliatele explicaţii oferite chiar 
de el), M. Bliss, Monştri şi critici şi alte eseuri, Copiii lui Hurin, 
Legenda lui Sigurd şi a lui Gudrun( legende nordice în versiunea 
poematică a lui J.K.K. Tolkien). La noi, deşi Tolkien reprezintă o 
anevoioasă încercare pentru un traducător, prima apariţie în limba 
română datează din 1975, O poveste cu un hobbit, preluată de ed. 
RAO în 2003 şi apoi în 2007.Trec peste jenantul op Povestea unui 
hobbit, tradus la ed. Elit, 1995 (traducerile-adaptări prescurtate 
pentru copii merită o largă şi aplicată dezbatere), pentru a evidenţia 
merituoasele traduceri apărute la RAO, dintre care o menţionăm pe 
ultima, bilingvă, Legenda lui Sigurd şi a lui Gudrun, editată în 
premieră în România, în februarie 2013, proiect finanţat cu sprijinul 
Comisiei Culturale Europene. 
 

HOBBITUL 
 

Am citit Hobbitul în romantica traducere a regretatei  Catinca 
Ralea şi a lui Leon D. Leviţchi(versuri): tărâmuri numai surâs, 
cântece şi veselie, altele de necuprinsă beznă, urâtă şi rea, suspens 
cât se poate îndura, totul creuzetat în vrăjit discurs. De Şeherazadă, 
spunea  un critic de peste Atlantic. Marca Tolkien, supralicitez, 
scriitorul piruetând, cu nespusă graţie şi gingăşie, în paşii unui 
„arhaism novator”, limba vie, polifonică, sporind umorul, veselia  
sau tristeţea, suferinţa  încercate de protagoniştii cărţii. Prin ritmata 
frază de început: „In a bole in the ground there lived a hobbit”, 
intrăm deja în povestea sensibilului Bilbo Baggins, hobbit prozaic 
de altfel, cu clanţă aurie la mica lui uşă rotundă, sedentar şi 
respectabil, îndrăgindu-şi confortabila locuinţă, aşteptând voios 
gustoasele plăceri culinare ale zilei, riguros fixate. Pentru ca  timpul 
să-i permită şi zăbava de a cerceta hărţi, rune, litere, scrisul 
caligrafic, „cu toate că scrisul lui era subţirel şi foarte mărunt”. 
Orice intervenţie neprevăzută îi cauzează adevărate furtuni 
existenţiale. Nu-i place să călătorească. (Detalii autobiografice în 
portretul hobbitului ,sesizaţi,nu?) Aşa că sosirea celor treisprezece 
pitici aduşi de vrăjitorul Gandalf pentru a-l antrena pe cumpătatul 
insular britanic Bilbo în primejdioasa lor aventură întreprinsă în 
scopul recuperării bogăţiilor lor fără de număr furate de vicleanul, 
uriaşul şi puternicul dragon Smaug, aţipit în adânc de Munte 
Singuratec, l-a descumpănit într-atât pe fricosul hobbit, încât nu a 
fost capabil să formuleze un refuz onorabil. S-a lăsat dus de val. De 
valul vieţii şi al maturizării.  La sfârşit de poveste, Bilbo, care 
„tremura ca un jeleu care se topeşte”, se schimbă într-un hobbit de 
nădejde, un curajos gata în orice clipă  să gestioneze cu 
aplomb/succes orice situaţie incomodă sau, mai rău, aducătoare de 
moarte. Dintr-un simplu spărgător, angajat de cei 13 pitici să le 
deschidă tăinuite porţi, devine şeful şi salvatorul lor, 
comportamentul, mentalul lor luând pe rând forma neprevăzutului 
întâmpinat în nesfârşita, iniţiatica lor călătorie. 

Considerată  primă parte a „Stăpânului inelelor”, Hobbitul se 
termină cu un happy-end hollywoodian. Aşa cum se cuvine să se 
termine orice scriere pentru copii, oricât de neînchipuite primejdii 
ar înfrunta personajele. Care, aici, traversează situaţii morale 
extreme, complexe, capabile să le schimbe deciziile prestabilite. 
Intr-o derulare epică al cărei montaj impresionează prin suspensul 
prezent într-un constant crescendo de la o pagină la alta, autorul 
observă pas cu pas schimbarea caracterială a personajelor în directa 
lor confruntare cu Necunoscutul. Întâlnit de ceata de pitici însoţiţi 
de Bilbo „Pe deal şi pe sub deal”, unde se împiedică de negrul  
Gollum, „cu ochi mari, rotunzi şi spălăciţi, pe faţa lui subţire”. 
Acesta le propune un meci de „Cimilituri în întuneric”, ca  
să-şi dea seama ce I.Q. va avea prânzul lui. Sau nimerind 
„Din lac în puţ”, cu răsuflarea fierbinte a wargilor cei 
sălbatici(de lupi e vorba), topindu-le faţa, făcându-i să 
încerce, în direct, „ce simte o bucată de slănină când e ridicată 
brusc din tigaie cu furculiţa şi pusă în raft.” 

 

„– Ce noroc pe noi, bălăcine-am sufletul, sscumpule! Ce 
massă aleassă! Ssau măcar o bucăţică gusstoasă, Gollum! Şi 
spunând Gollum, făcu un zgomot îngrozitor, de parcă ar fi 
înghiţit ceva. De acolo îi venea şi numele, cu toate că el îşi 
spunea întotdeauna „sscumpule”. Hobbitul aproape că-şi sări 
din piele de frică atunci când auzi sâsâitul acela la ureche şi 
văzu, deodată, ochii spălăciţi care se holbau la el. 

– Cine sunteţi dumneavoastră? spuse, împingând 
pumnalul înainte. 

– Da’ăssta cine-o fi, sscumpule? şopti Gollum(care 
vorbea întotdeauna cu el însuşi, pentru că nu avea pe nimeni 
altcineva cu care să vorbească) (…) 

– Eu sunt domnul Bilbo Baggins. M-am rătăcit de pitici 
şi de vrăjitor şi nu ştiu unde mă aflu şi nici nu vreau să ştiu, 
vreau numai să ies de aici. 

– Ce o fi având în mânussă? spuse Gollum, uitându-se la 
sabie, care nu-i prea plăcea. 

– O sabie, o lamă din Gondolini. 
– Ssss! Spuse Gollum şi deveni foarte politicos.(…) Îi plac 

ghicitorile? Poate că-i plac! (…) 
– Foarte bine, spuse Bilbo, care nu dorea deloc să-l 

contrazică până nu afla ceva mai mult despre arătare: dacă 
era singură, dacă era fioroasă sau înfometată şi dacă era 
prietenă cu gnomii.(…) Gollum sâsâi: „Ce are rădăcini, dar 
nimeni nu le vede,/ E mai înalt, cu mult, ca orişicare/ Şi urcă 
sssus, şi tot mai sssuss, ssspre sstele,/ El nu creşte nicicum, şi 
totuşi el e mare!” 

– Asta-i uşor, spuse Bilbo. Probabil că muntele! 
– Ghiceşte oare aşa uşor? Trebuie ssă sse ia la întrecere cu 

noi, sscumpule! Dacă sscumpul întreabă şi el nu răsspunde, îl 
mănâncă! Dacă ne întreabă pe noi şi nu-i răspundem, atunci 
noi facem ce vrea,sss! Îi arătăm pe unde să iassă, bine? 

– Da, spuse Bilbo(…): „Treizeci de cai albi, pe-un deal 
roş,/ Întâi rumegă,/ Pe urmă spumegă,/ Pe-urmă stau pe loc,/ 
Nemişcaţi” (…) 

– Răssuflată, răssuflată! sâsâi el. Dinţii! Dinţii! Sscumpule! 
Ssscumpule are doar şasse! Apoi întrebă el, a doua ghicitoare: 
„Strigă fără voce,/ Zboară fără aripi/Muşcă fără dinte,/ 
Mormăie fără gură” 

– O clipiţică, strigă Bilbo (…) Vântul, sigur că e vântul! 
spuse şi fu atât de mulţumit încât ticlui o ghicitoare chiar 
atunci (…): „Un ochi pe-o faţă albastră/ Vede un ochi pe o 
faţă verde./ „Ochiul ăla e ca mine,/ Spune ochiu’ntâi./ Da, 
numai că eu sunt sus/ Iară el e jos”. 

– Sss, ss, ss, făcu Gollum. Trăise prea mult sub pământ. 
Începuse să uite lucrurile astea. Dar tocmai când Bilbo 
începea să spere că spurcăciunea nu va mai fi în stare să 
răspundă, Gollum răscoli amintiri foarte, foarte vechi, de pe 
vremea când trăia cu bunica lui într-o gaură, pe malul unui 
râu. Ss, ss, sscumpule, spuse. Înseamnă soarele strălucind pe 
părăluţele de câmp, assta însseamnă!” 

(Hobbitul, p.78) 
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UN DIALOG… DRAMATIC  
Ștefan OPREA – Constantin PAIU  

 
 Ștefan Oprea – Înainte de toate, te felicit pentru Premiul 

UNITER și mă bucur – sper că mă crezi – tot așa cum și tu te-ai 
bucurat anul trecut, când mi-a fost acordată mie distincția pe 
care ai primit-o acum, adică Premiul UNITER pentru întreaga 
activitate; era și cazul și timpul: era cazul pentru că ai desfășurat 
o bogată activitate de critic și istoric al teatrului, de dramaturg și 
profesor, adică de om de teatru în înțelesul cel mai deplin al 
cuvântului; era timpul pentru că, iată, avem amândoi o vârstă, e 
vremea bilanțurilor și – de ce nu?- e vremea recunoașterilor. E 
frumos din partea Senatului UNITER că nu ne-a pretins buletin 
de București pentru a ne recunoaște și recompensa activitatea 
teatrală. Cum apreciezi gestul confraților senatori? Și, în al 
doilea rând, ce înseamnă pentru tine această distincție? O 
așteptai sau te-a luat prin surprindere? 

Constantin Paiu – Sigur că te cred! Întotdeauna te bucuri de 
bucuria  celor care, într-un fel sau altul, îți sunt aproape; și noi doi 
am fost, și am rămas, prieteni statornici, în toate împrejurările. 
Împrejurările acestea ne merg alături, pentru că niciodată nu poți 
lăsa trecutul în urmă.  Undeva, fără îndoială, suma tuturor acestor 
bucurii va dăinui! 

Despre gestul confraților senatori? Cum spuneai și tu: foarte 
frumos din partea lor! Funcționează încă, măcar din când în când, 
filtrul obiectivității, chiar și în lumea Teatrului, știută a fi cu nervi 
mai mulți și mai subțiri. Deși, ca să fiu cinstit până la capăt, tare 
mă tem că ideea de obiectivitate nu-i decât o măgulitoare extensie 
a dorinței noastre de supraviețuire. Dar, ca buni oameni de teatru 
ce suntem, ne declarăm neobosiți apărători ai obiectivității. Ce 
putem face? Oare nu spuneau grecii vechi că teatrul e o ipocrizie? 

Recunosc (tot cinstit!) că nu mă așteptam să fiu premiat. 
Așteptam, da, dar nu mă așteptam să se întâmple acum. De 
regulă, cei fără buletin de București (parcă așa-i numeai) trebuie 
să ofere un prilej formal pentru a fi observați. Mai ales dacă nu 
fac parte din lumea oamenilor de scenă propriu-ziși. Aici intră în 
primul rând criticii. Oare tu nu s-ar fi cuvenit să primești 
recunoașterea oficială a meritelor fără a aștepta ca în dreptul tău 
să se așeze numărul 80? Așa că, după cum tare bine se cunoaște, 
până la urmă acceptăm ceea ce nu poate fi evitat. Ne consolăm cu 
gândul că un critic de teatru nu iese, practic, niciodată la pensie; 
deci recunoașterile ne-au sosit, amândurora, la vreme... 

– Domnule, te-ai manifestat în varii zone ale vieții teatrale. 
Sigur că actuala distincție are în vedere această diversitate de 
preocupări, dar cred că ea se referă prioritar la activitatea de 
critic și istoric al teatrului (Dacă tu crezi altfel, te rog să mă 
contrazici!) După experiența de o viață, cum ai răspunde la 
întrebarea Ce este criticul de teatru și la ce/cui folosește el? 

– Experiența mea de o viață în critica de teatru... Uneori mă 
gândesc că experiență e numele pe care îl dăm greșelilor noastre. 
Știu eu ce-o fi criticul de teatru? Un observator, înainte de toate, 
fără îndoială. Un observator care se înșală mai des decât presupune, 
însă poartă și răspândește, ca o datorie morală a profesiunii pe care 
și-a ales-o, impresii personale pe care le dorește (uneori chiar așa se 
întâmplă!) cât mai apropiate de adevăr, impresii provocate de un 
obiect cultural despre care unii cred că ar fi inutil. Criticul le 
dovedește acestora că acel obiect nu-i deloc inutil! Pentru că, 
orice s-ar zice, e nevoie, măcar din când în când, de o dăscălire a 
gustului ambulant. Și de înlocuire a lui cu ceea ce se poate numi 
gustul ideilor. Criticul de teatru, cred eu, este necesar și folosește. 
Folosește înainte de orice prin faptul că pune la treabă un drept 
socotit, corect, datorie. Din acest punct de vedere sunt total de 
acord cu ce spunea Alecu Russo, în urmă cu mai bine de un veac 
și jumătate: „Critica e dreptul obștesc de a adeveri bunătatea 
mărfii.” Nu prea elegantă formularea, dar dezarmant de adevărată. 
Pentru o exactă aplicare a acestui drept, trebuie adăugat un îndemn 
înțelept pe care l-am aflat citindu-l pe Eschil: „Măsura este cel mai 
mare bine.” Se cunoaște că de aceeași părere avea să fie și 
Shakespeare, care îi sfătuia pe actori, prin mijlocirea lui Hamlet: „ 
Și mai ales nu uitați măsura...” Cumpănindu-se între ele, aceste 
două constante – dreptul și măsura – fac din îndeletnicirea de critic 
dramatic o prezență cum nu se poate mai folositoare: și celor care 
fac spectacolul de teatru, și celor care privesc spectacolul de teatru. 
Și-i ajută și pe unii și pe alții să învețe a deosebi ceea ce este 
important de ceea ce este doar urgent. Dacă scopul artei este de a 
arăta oamenilor ce nu știu, el, scopul, se realizează și prin asocierea 
participantă a criticii, în cazul nostru – a criticii de teatru. Cam așa 
cred eu că stau lucrurile. Aș mai vrea să adaug ceva: profesiunea de 
istoric al teatrului este una calmă. Dar pentru a fi un bun istoric al 
teatrului trebuie să fii mai întâi un bun critic de teatru, pentru a 
putea alege și judeca drept. Pe cât se poate... Profesiunea de critic 
nu este deloc una calmă; aș zice că este una alertă și, uneori, 
amăruie. Nu atât pentru că produce însemnări cu importanță 
efemeră despre ființe efemere, adică despre spectacole, ci 
pentru că are acest neajuns de a te sili să rostești uneori judecăți 
aspre asupra erorilor de drept artistic ale unor persoane altfel 
deosebit de agreabile, înțelepte, pline de cele mai bune intenții 
și pe care le stimezi, dar care, câteodată, scapă în urna valorilor, 
accidental sau inevitabil, câte o bilă neagră. 

Iar cele scrise o dată rămân așa spre știința viitorimii, fără 
putință de revenire. Dar, dacă mă gândesc bine, așa și trebuie: o 
carte de vizită care consemnează doar izbânzile, dezinformează. 
E bine să se păstreze întocmai însemnările asupra a ceea ce a 
fost, cu bune și cu rele. Altfel rămâne doar tăcere, ca un mare 
semn de întrebare.  

– Și ca să ducem mai departe considerațiile (substanțiale și 
până aici) despre personalitatea și misia criticului, aș aminti 
ceea ce spunea G. Călinescu, care îl asemăna pe critic cu un 
„ucenic vrăjitor” în perpetuitate, a cărui realizare de sine se 
răsfrânge pe toate planurile: asupra lui însuși în primul rând, dar 
și asupra realității artistice și, implicit, asupra întregului context 
socio-cultural în care arta își face simțită prezența și eficiența. 
Acceptăm amândoi, desigur, ideea (pe care ai și afirmat-o 
mai înainte) că prima sarcină a criticului de teatru este aceea 
de a-i face pe alții să cunoască, să înțeleagă, să-și explice. 
Sunt însă convins că ai un răspuns numai al tău în ce privește 
răsfrângerea activității criticului asupra lui însuși. Care ar fi 
acest răspuns? Se apropie el de/ se suprapune peste/ ideea lui 
Adrian Marino care susținea că el, criticul, „se face” pe sine 
în actul de a face critică? 

– De fapt, ce spunea G. Călinescu mai sus amintit nu diferă, 
în esență, de ideea lui Adrian Marino. Ba chiar cele două păreri 
coincid, după cum se poate vedea. Și amândoi au dreptate. 
Nimeni nu poate fugi de propria umbră. Sigur că, încercând să 
oferi altora răspunsuri convingătoare la întrebări de tot felul 
(și asta nu se aplică  doar în teatru) îți răspunzi întâi ție însuți 
la acele întrebări; și la altele. E o reciprocitate continuă, 
pentru că realitățile care ne înconjoară ne integrează și, 
lăsându-se explicate sau modelate, ne modelează la rându-le și 
ne dezvăluie reala noastră față. Aici, cred eu, nu ai cum te 
încadra în tipare strict personale; poate fi diferită dimensiunea 
lor, nu și desenul hotarelor. 

– Să mergem și mai departe și să vorbim despre talent și 
vocație în critică în general și în critica teatrală în special. Ești 
de acord că fără talent și fără vocație n-are omul ce căuta în 
critică? Conștiință critică fără conștiința vocației și a obligațiilor 
fundamentale ale profesiei nu există. În critica literară fenomenul 
datează de la E. Lovinescu. În critica teatrală e mai recent, poate 
chiar generația noastră e cea care l-a impus; căci sunt printre 
criticii de azi (la care i-aș adăuga pe cei câțiva dispăruți în 
ultimele două decenii – Valentin Silvestru, Cristina Dumitrescu, 
Stelian Vasilescu, Dumitru Chirilă, Dinu Kivu, Victor Parhon, 
Valentin Tașcu, Mircea Ghițulescu) profesioniști care răspund 
ferm unor exigențe și aptitudini ca acestea: a voi să fii critic și 
numai critic, a trăi ca o misiune, a face o pasiune și a scoate o 
voluptate din desfășurarea acestei activități, a-ți concepe 
existența exclusiv în funcție de obiective critice – cum cerea 
Călinescu. Am mers multă vreme împreună cu cei deja numiți și 
încă mergem împreună cu distinșii noștri colegi de breaslă 
(amintesc doar câteva nume pe care le prețuiesc și sunt sigur că 
mă aprobi: Florica Ichim, Constantin Paraschivescu, Ion 
Cazaban, Doina Modola, Sorina Bălănescu, Alice Georgescu, 
Marina Constantinescu, Ludmila Patlanjoglu, Florin Faifer, Ion 
Parhon, Miruna Runcan, Ion Cocora, Zeno Fodor, Mircea 
Morariu, după care vine o foarte valoroasă generație mai 
tânără – Oltița Cântec, Sebastian-Vlad Popa, Octavian Saiu, 
Marinela Țepuș, Carmen Stanciu, Andreea Dumitru, Oana 
Borș, Călin Ciobotari, și n-am numit decât o parte dintre cei 
care formează azi detașamentul criticii teatrale. Cum te simți 
în mijlocul acestui detațament, ca membru cu state de serviciu 
dintre cele mai vechi? 

– Să văd dacă mai țin minte ordinea în care să răspund, 
pentru că întrebarea asta a ta, vorba lui Arghezi, se bifurcă, se 
trifurcă și se multifurcă. 

Mai întâi te rog să-mi îngădui o măruntă corectură în ce-ai 
spus la început: nu fenomenul acordului total între conștiința 
critică și conștiința vocației datează de la E. Lovinescu (în 
critica literară) și nici în teatru mai de curând: teoretizarea 
acestui acord, la noi, da. 

Rămânând la obiectul discuției noastre, el, acordul, funcționa 
de multă vreme la nivelul celor mai autorizați dintre comentatorii 
întâmpărilor scenice autentice, și cred că ai să fii de acord că 
primul care l-a ilustrat cu excelență în teatrul românesc a fost 
Eminescu. De altfel ai și stăruit în teza ta de doctorat, devenită 
apoi volumul Eminescu, omul de teatru, asupra acestei evidențe.  

Cât privește limitarea draconică a preocupărilor criticului de 
teatru la acest perimetru, și numai la acesta, așa cum clama cu 
irezistibilul său entuziasm G. Călinescu, primul care îl contrazice 
este chiar el însuși:  imperativul și aplaudatul  critic G. Călinescu a 
scris (și a facut-o magistral deseori) destule romane și piese de 
teatru. Asta n-a știrbit cu nimic prestigiul criticului. Putem cita 
nume importante ale scrisului românesc în opera cărora criticul stă 
alături de prozator sau de poet. Tu însuți, consacrat și respectat 
critic de teatru, ai piese și dramatizări jucate pe scene 
profesioniste, n-ai ocolit nici poezia, nici proza, nici alte varii zone 
tematice ale ziaristicii. Și bine ai făcut! Confrații pe care-i 
amintești (pe unii – și ei ne-au fost dintre cei mai apropiați – nu 
putem, din păcate, decât să-i evocăm) și-au câștigat cu dreptate 
locul în istoria criticii și istoriei teatrale tocmai pentru că erau 
profesioniști ai domeniului prin vocație și au valorficat, constant, 
această vocație prin talent. Talentul poate fi cultivat sau părăduit; 
vocația o ai sau n-o ai. Fără ea nu faci altceva decât să îngroși 
rândurile diletanților cu ștaif, ale criticilor de ocazie, caustici fără a 
miza pe umor și gravi fără patetism, dar cu o tenace ambiție 
justițiară, formulându-și opiniile definitive în chip muzical, adică 
după ureche. „Pentru a fi filosof nu ajunge să ai barbă”, spunea în 
deplină cunoștință de cauză Plutarh din Cheroneea. Aceștia ar 
putea fi talentați, desigur, dar pentru alte destinații. Nu folosește 
nimănui iscarea unei epidemii de critică teatrală, dar primejdia 
există, pentru că la teatru, ca și la fotbal, toată lumea se pricepe! Și 
dacă    s-ar pricepe pentru uz intern ar fi foarte bine; dar când li se 
înlesnește unora ca aceștia accesul la cuvântul tipărit sau 
comunicat în altă formă publică paguba poate deveni 
îngrijorătoare. Despre ei se poate spune că servesc teatrul cum 
servește groparul eternitatea. 

Noi am avut șansa de a merge alături, la începuturile noastre 
de martori ai Thaliei (dacă îmi aduc bine aminte, chiar așa ți-ai 
numit o carte de cronici teatrale), cu profesioniști temeinici, care 
vorbeau și scriau  cu respect deplin față de scenă și față de public. 
Suntem, într-un fel sau altul, ucenici ai lor. Pe lângă noi au venit, 
prin timp, tineri frumoși în dorința lor de a duce mai departe, 
îmbogățind-o,  cartea de vizită a criticii teatrale românești. Mă 
regăsesc în ei și mi-s dragi. Sigur, sunt și alții, care consideră că 
lumea teatrului, în centrul căreia ar trebui să li se facă loc, începe 
cu dânșii. Pe noi, bătrânii, le place să ne considere doar elemente 
decorative dintr-un tablou sau, și mai bine, dintr-o pictură murală 
mănăstirească. Nimic nou sub soare! Timpul cerne implacabil, și 
vor rămâne doar cei buni. 

– Vreme de vreo 40 de ani am bătut împreună drumurile țării 
și ne-am oprit cu insistență în locurile în care se petreceau 
întâmplări teatrale: premiere, colocvii, festivaluri. Fenomenul 
festivalier românesc e printre cele mai originale din Europa. Cum 
și cât crezi că a contribuit el la evoluția teatrului național, la 
dezvoltarea artei spectacolului, la afirmarea personalităților 
creatoare, la cunoașterea în lume a teatrelor românești? 

– Dragă domnule Oprea, mă surprinzi: nu te știam capabil de 
cochetării în materie de trecere a timpului! Sau o fi adevărat că în 
orice coadă de cloșcă e și o pană de puică? Păi care 40 de ani? Că 
numai din 1965, când am preluat la Radio Iași emisiunile de critică 
teatrală și de teatru radiofonic, până acum sunt, dacă socot eu bine, 
48 de ani. Ei, de atunci am cam umblat noi, împreună și mereu, pe 
toate diagonalele posibile ale hărții teatrale românești. Ne mai 
întâlnisem și anterior, eu bătând sfios cu genunchiul degetului la ușa 
breslei, tu acceptat deja cu drepturi întregi în soborul criticilor de 
teatru, dar nu devenisem, încă, tandem. Hai să ne recunoaștem cu 
fruntea sus vechimea; purtată cu demnitate, ne onorează. 

Fenomenul festivalier românesc? Un regal de inteligență 
creatoare, o întâlnire uimitoare între idei, posibilități și  rezolvări, 
o perioadă fastă și rodnică a mișcării teatrale naționale, rezistând 
câteva decenii bune. Inițiatorul și sufletul lor s-a numit Valentin 
Silvestru. Mulți confrați ai noștri îi sunt datori cu recunoștință 
pentru felul în care i-a îndrumat și ocrotit. Atâta doar că foarte 
mulți dintre aceștia mulți au uitat. Noi n-am uitat, și, amintindu-ne 
de el, îl asociem, firesc și necesar, și cu ceea ce erau festivalurile 
de teatru în țara noastră. Să amintim doar câteva, pentru a ilustra 
diversitatea  direcțiilor și scopurilor-reper: Festivalul teatrelor 
pentru copii și tineret – Piatra Neamț, Festivalul de comedie – 
Galați, Festivalul de teatru antic – Constanța, Gala recitalurilor 
dramatice – Bacău, Gala regizorilor de teatru – Bârlad, Festivalul 
teatrului scurt – Oradea, Festivalul dramaturgiei contemporane – 
Brașov, Shakespeare – Craiova, Festivalul restituirilor – 
Botoșani... Mai erau și la Timișoara, și la Sfântu Gheorghe, și la 
Pitești, și la Sibiu... Să le adăugăm și Festivalul Național de 
Teatru – București (înghesuit sub umbrela patriotardă numită 
Cântarea României), care reunea tot ce era mai reprezentativ în 
lumea spectacolului autohton din stagiunea anterioară. Vorbesc de 
emulația entuziastă care patrona acest fel de reuniuni profesional-
teatrale și parcă văd timpul trecând încărcat de amintiri. Câștigul 
cel mai substanțial, care era, de altfel, și scopul prim al lor, era 
rezervat publicului. Succesiunea de festivaluri cu profil teatral, 
răspândite în întreaga țară, a contribuit decisiv la educarea estetică 
a publicului și la gustul pentru măsură; altfel spus, calitatea lui 
estetică a cunoscut un spor salutar. Râsul visceral a fost înlocuit cu 
zâmbetul subțire, pentru că afișul  includea, de fiecare dată, piese 
de teatru adevărat, nu compuneri dialogate care nu depășesc 
țumburucul anemic al mediocrității. 
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N-am întâlnit la niciunul din aceste festivaluri acceptarea unui 
repertoriu făcut după criteriul băcan al succesului, adică al aportului 
prioritar financiar. Nu era îngăduită vulgaritatea, care, iată, 
copleșește de la o vreme scenele teatrelor noastre profesioniste, 
îndesată în ciubote de iuft sau încălțată în opinci de lac. Știe cineva 
care-i diferența? Vulgaritatea savantă sau vulgaritatea grobiană au 
aceeași sursă și aceeași finalitate. Nu sunt un pudibond, doamne 
ferește! Socot că Dumnezeu a procedat ireproșabil necomandând 
pentru primii doi făcuți după chipul și asemănarea Lui costume de 
la Chanel sau de la Versace. Nici măcar de la cooperativa Tehnica 
confecției. I-a lăsat să umble goi prin Paradis, și erau nemaipomenit 
de frumoși! Era vreo urmă de vulgaritate în evoluția lor? La statuile 
lui Fidias lumea se uită cu încântare de peste 2500 de ani, și nici 
acelea n-au nevoie de straie pentru a nu comunica privitorilor 
porniri animalice. 

Iaca m-am înfuriat! Oamenilor ăstora nu li s-a spus sau n-au 
izbutit să înțeleagă că arta e o problemă de măsură și de nuanță 
între competent, fin și pedant?! Prezenți la acele festivaluri, ca 
părtași în competiție sau ca simpli invitați, oameni de  meserie din 
alte țări s-au convins, cu oarecare uimire la început, cu deplin 
accept mai apoi, că în România pulsează inima unui Teatru care 
stă pe treapta cea mai de sus a performanței. O școală de teatru 
bine alcătuită, cu profesori de meritată și consacrată autoritate și 
cu studenți care au înțeles că vremea actorului frumos, talentat și 
incult a trecut, că avem nevoie de actorul critic, actorul lucid, 
actorul care se bate cu rolul și care imprimă caracter de unicat 
fiecărui rol, fiind în același timp actor-poet, adică înzestrat cu simț 
poetic; o școală care trimitea scenelor regizori inteligenți și 
înnoitori în sensul adăugării unei pietre la zidul existent, nu al 
dărâmării întregului; pentru că adevărații înnoitori pleacă de la 
înțelegerea respectuoasă a trecutului, nu de la însușirea tehnicii de 
mânuire a târnăcopului. Avem nevoie de o revenire la înțelegerea 
faptului că Teatrul e omul în ipoteze, e jocul de-a oamenii 
adevărați, o artă profund adevărată de vreme ce dispune integral 
de materialul vieții trăite. Și pentru că l-ai citat de câteva ori pe G. 
Călinescu, vreau să reamintesc aici niște vorbe tare potrivite pe 
care le-a spus el încă de acum o jumătate de veac: „Mergem la 
teatru, ca să fim sinceri, spre a vedea evenimentele, cum unul se 
ceartă cu altul, cum se încaieră oamenii între ei, ce spune cutare și 
ce răspunde cutare, ce iese din această gâlceavă. Teatrul este 
pentru noi. Deci pentru noi, cei care vrem să vedem așa ceva. 
Pentru alții, se face spectacolul în care nimeni nu se ceartă cu 
nimeni, nimeni n-are de spus și de răspuns, nimic nu rămâne 
privitorului după ultima cădere de cortină (dacă mai este și 
cortina!). Adică un teatru fără scop și fără finalitate.” 

– Ai fost, timp de câțiva ani, redactor de teatru la radio și ai 
realizat numeroase emisiuni de teatru și despre teatru. În această 
calitate ai colaborat cu toate teatrele din Moldova, cu actorii și 
regizorii acestora. Care ar fi realizările mai deosebite pe care le-
ai avut la Radio Iași și cu cine ai colaborat mai eficient? Ce 
însemna pe vremea aceea (adică până în 1985, an în care 
studiourile regionale au fost desființate) „teatru la microfon”? 
Crezi că ar fi utilă o comparație cu ceea ce se face astăzi? 

– Cei „câțiva ani” pe care i-ai amintit au fost în număr de 20. 
Și ceva. Când mi s-a oferit șansa de „a face teatru”, am cerut 
transferul de la Catedra de literatura română a Universității „Al.I. 
Cuza” Iași, unde eram asistent, la Radio Iași. Cei din preajma mea 
au spus că-s nebun! Se poate să fi fost. Dar era nebunia mea, și n-
o regret. De fapt, eu cred că, în viață, nu merită să regreți decât 
riscurile pe care nu ți le-ai asumat. Eu eram într-o continuă 
așteptare a Teatrului. 

Să-ți mai spun un lucru pe care îl făcusem în ultima clasă, a 
XI-a, la Liceul Internat din Iași, ca să înțelegi mai bine cum de am 
renunțat la învățământul superior (în care aveam să revin, de 
altfel, așa cum se cuvenea!) pentru Teatru. A venit în Iași o 
comisie de selecție pentru Institutul de Teatru din București. Era 
în 1953, o vreme a orientării tot mai apăsate către carierele 
tehnice. De altfel, aproape toți colegii mei aveau să urmeze fie 
facultăți politehnice, fie agronomice. Unul singur a făcut 
medicina. Eu m-am înfățișat la selecția pentru teatru. Și atunci mi 
s-a spus că-s nebun. Mă vedeam actor. Cei din comisie m-au 
ascultat, m-au întrebat, apoi mi-au spus că nu, n-am să fiu actor, 
am să fac bine să vin la secția de regie. Tata, om realist, m-a 
avertizat că n-are cu ce mă ține la București. Sunt atâtea facultăți 
la Iași. Dacă nu-ți place niciuna, fă-te cheferist! (Tata era acar în 
stația Iași.) Nu m-am făcut cheferist și, până la urmă, am ajuns tot 
în preajma Teatrului. 

Am gândit și făcut emisiuni profilate pe critică teatrală și pe 
teatru radiofonic contopindu-mă, practic, cu viața teatrelor din 
Moldova, în primul rând. Am cunoscut oamenii scenei la ei 
acasă, altfel decât pot fi  văzuți în lumina sărbătorească a 
spectacolelor. Am văzut cum se clădește – cu migală, nervi, 
voioșie, oboseală istovitoare – viitoarea premieră. Muncă de 
ocnaș! M-am bucurat alături de ei pentru izbânzi și m-am întristat, 
tot alături de ei, pentru căderi. Criticul de teatru, după părerea 
mea, nu stă (sau n-ar trebui să stea) de partea cealaltă a baricadei 
atunci când judecă spectacolul scos la public. În tot ce-am scris 
(și, într-o câtime copleșitoare s-a risipit in eter, pentru că puține 
cronici au ajuns în pagină tipărită, celelalte au zburat cu vorbele 
spuse la microfon) eram încredințat că  nu părtinesc și nu 
oropsesc pe nimeni. Pentru că acești făuritori de vise frumoase, 
care sunt oamenii scenei, mi-au fost tot timpul dragi. M-am 
înșelat, desigur, de multe ori, plătind tribut unui firesc și inevitabil 
subiectivism. Ei nu s-au supărat, ba chiar mi-au găsit un apelativ 
de care am fost, și sunt încă, mândru: Bădia. 

Alături de cronici și comentarii, am lăsat fonotecii de teatru 
câteva sute de înregistrări – scenarii radiofonice, dramatizări, 
adaptări. Păstrate pe bandă magnetică și pentru auzul imediat dar, 
cred eu, mai ales pentru cei care vor veni, ele, înregistrările, 
depun mărturie despre o anume vârstă a scenei dintr-o parte a 
țării, cea însumând oamenii de teatru din Galați, Bârlad, Bacău, 
Iași, Piatra Neamț, Botoșani. Unii sunt acum doar amintiri. Cred 
că e o mare pagubă pentru memoria culturii și artei naționale 
faptul că, acum, mai ales din pricina băierilor pungii strânse și 
legate cu trei noduri (dar și din alte pricini!)  înregistrările de 
teatru s-au rărit neliniștitor. 

– Ca dramaturg, te-ai manifestat mai ales în spațiul 
dramatizărilor și al pieselor pentru teatrul de copii. Am văzut 
multe spectacole cu texte scrise de tine (după Saint-Exupéry, 
după Sadoveanu, după Creangă). Ce satisfacții ți-au adus aceste 
spectacole și cu care teatre ai colaborat mai fructuos? Care ar fi 
exigențele teatrului pentru copii și ce trebuie să știe în plus 
dramaturgul care scrie pentru acest teatru? 

– Da, cele mai multe texte dramatice semnate de mine erau 
destinate copiilor. Dar nu numai. De pildă, dramatizările după 
Dürrenmatt sau Topîrceanu erau pentru spectatori maturi. Dar 
cred că și cea după Saint-Exupéry comunica, dincolo de 
întâmplarea propriu-zisă, stări și gânduri privitorului trecut de 
mult de vârsta poveștilor. Ba chiar și dramatizarea cu Sarea în 
bucate, după Ispirescu (aflată, chiar în acest final de stagiune, în 
studiu la două teatre dramatice serioase)  anunță un spectacol mai 
ales pentru cei care cam cunosc realitățile vieții. 

Textele mele dramatice au fost, toate, derivate din proză; 
n-am nici o piesă de teatru în sensul clasic al cuvântului. Am 
luat, de fiecare dată, miezul viu al prozei alese și am glosat pe 
această canava întâmplarea dramatică. Din trei sau din cinci 
pagini de poveste se ajungea astfel la spectacolul de un ceas și 
jumătate. Am scris mai ales pentru copii fiindcă dramaturgia 
destinată lor este, de-o bună bucată de vreme, în vădită suferință. 
De altfel, nici tu n-ai ocolit perimetrul: Creangă ți-a fost mereu 
aproape, Și Mark Twain. Și alții. Amândoi credem, și știm, câtă 
nevoie au copiii de poveste. „A fost odată ca niciodată...” Pe aici 
se intră într-o lume ca niciuna alta, pe care doar noi, copiii, o 
înțelegem cu adevărat. Părinții și învățătorii, fiind doar niște 
oameni mari, cred că e vorba doar de închipuiri. Dar noi, copiii, 
știm foarte bine că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti!...  

– Ai fost, vreme de un deceniu și ceva,  cercetător științific la 
Institutul „Al. Philippide” al Academiei. S-a lucrat acolo, în 
acest timp, la o foarte importantă și necesară cercetare de istorie 
literară – Dicționarul general al literaturii române. Sunt sigur că 
te mândrești sau că măcar ești mulțumit de calitatea de coautor 
al acestei monumentale opere. Ca unul care n-a lucrat niciodată 
într-un institut de cercetări științifice am curiozitatea să aflu care 
e viața unui asemenea ins în comparație cu viața unui – că tot ne 
stă la îndemână – redactor de revistă sau de radio? Cum se 
împacă, să zicem, spiritul liber al omului de cultură cu rigorile 
tematicilor impuse de programele de cercetare? Personal aș intui 
aici o oarecare stare dramatică. Am sau n-am dreptate? 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
– N-ai! Și am să încerc, foarte pe scurt, să spun și de ce n-ai 

dreptate. Viața „insului” cercetător științific este incomparabil mai 
blajină decât a redactorului. Păi ia să nu fi fost gata emisiunea la ora 
stabilită! Sau să nu fi ieșit din tipografie revista la vreme! Ai 
cunoscut pe propria-ți piele, decenii la rând, „dramatismul” unor 
asemenea accidente. La institut (cel puțin aici, la Iași) se stabileau 
numele și numărul de autori care reveneau fiecărui cercetător pe o 
anume perioadă de timp. Destul de lungă. Îți gospodăreai timpul 
după criterii strict personale. Dacă stăteai mai insistent în bibliotecă 
sau la arhivă sau în oricare alt loc pentru adunarea materialului brut 
și te așezai la scris îndată ce documentarea era isprăvită, îți putea 
rămâne destulă vreme pentru îndeletniciri particulare – să scrii o 
carte, să cânți la un instrument (dacă știai!), să pleci în excursie. Eu 
foloseam acest timp liber mai ales pentru a merge la spectacolele 
unde eram poftit sau la festivaluri de teatru din oricare loc (din țară 
și din alte țări). Condica de prezență era o figură de stil. Singura 
obligație fermă era aceea că, la termenele de bilanț parțial sau total, 
trebuia să fii prezent cu partea ta de treabă foarte bine făcută. 

Altfel, pe lângă porția nouă, trebuia să o aduci „la zi” și pe cea 
veche. Dificultatea cea mai incomodă (cel puțin pentru mine) pe 
care trebuia s-o învingi era cea a înscrierii în procustianul spațiu 
rezervat autorului comentat. Un articol de dicționar nu-i o lecție 
detaliat povestită, nici măcar un studiu aplicat; e o esență care nu 
trebuie să omită nimic important și să nu cuprindă vorbe de prisos. 
Ei, da, aici s-ar putea vorbi de o oarecare stare dramatică. Mai ales la 
cei cu aptitudini dovedite pentru gazetărie... Da, cred că articolele pe 
care le-am semnat în Dicționar pot fi socotite o parte din faptele 
mele care merită reținută. 

– Și dacă am amintit Dicționarul..., hai să vorbim și despre 
celelalte cărți – destule – pe care le-ai publicat. Să mă ierți că nu le 
știu numărul, dar să le numărăm, Coane Costică, să le numărăm! 
Vasăzică au fost mai întâi acele cărți pentru copii: Un arici-
pogonici, trei pitici și-un licurici (1972) și O-ntâmplare de mirare 
(1981), apoi volumele de critică teatrală Confidențe la arlechin 
(1985) și Dintele vremii (2003), și de istorie a teatrului – Rebreanu, 
omul de teatru – 1985 (variantă pentru tipar a tezei de doctorat din 
1990, care a și fost propusă pentru Premiile Academiei pe 1985). Li 
s-a alăturat G.Topîrceanu. Despre teatru. Însemnări și digresii 
(1991), cursurile universitare Repere în teatrul antic grec și latin și 
Introducere în Teatrul Renașterii (ambele în 2000), precum și 
colaborarea la volumul colectiv Școala ieșeană de teatru, coordonat 
de Anca-Maria Rusu (2005 și ed. II – 2010), singura lucrare în care 
ne întâlnim în calitate de coautori. Nu te întreb la care din aceste 
cărți ții mai mult pentru că normal e să ții la toate. Te întreb însă 
dacă acest număr de cărți - și așa important – va fi mărit în viitor, 
cu alte cuvinte te întreb dacă lucrezi ceva în prezent și dacă vei oferi 
iubitorilor de teatru, acum sau mai târziu, vreo lucrare nouă. 

– Iar trebuie să te contrazic! Cărțile pe care le-am scris nu-s nici 
destule, cum arătai la începutul întrebării, nici în număr important, 
cum adăugai la sfârșitul ei. Este un capitol din viața mea cu care nu 
pot fi mândru; m-am remarcat mai ales prin lenea de a scrie despre 
ce știam (de altfel, tare bine) și despre care mi-ar fi plăcut să scriu. 
Nu m-a oprit nimeni, nu m-a împiedicat nimic! Dar m-am mulțumit 
să-l imit pe Sbilț din Patima roșie, adică să-mi amân sine die 
plăcerea de a scrie ce purtam în cap. Rezultatul e cel pe care l-ai 
afișat mai sus! Istoria se repetă. M-am hotărât în urmă cu ceva timp 
să mă apuc de o treabă faraonică: un Mic dicționar consemnativ de 
dramaturgi români uitați și de piese uitate. Pregătindu-mi cursul de 
Istoria teatrului românesc, mă speriasem câte nume și câte titluri ar 
putea să intre cu folos în atenția secretariatelor literare și a 
regizorilor de teatru. Am început fișarea, cum învățasem că se face 
în timpul uceniciei la Institut. De la o vreme m-a cuprins disperarea: 
ajunsesem cu listele la litera L, și mormanul era impunător. Bun. 
Hai să încep a scrie, luându-i de la A. Pe urmă mai vedem. Am 
scris. Când am simțit că-mi cade capul într-o parte, am băgat de 
seamă că ajunsesem abia la Blaga. Adică la piesele uitate ale lui 
Blaga, care s-ar cuveni readuse cu reverență pe raftul cel mai de sus 
al prețuirii noastre.  De-o vreme (bună!) am rămas aici. Poate am să 
găsesc în mine cutezanța de a continua. Dacă nu, se va găsi cineva, 
odată, care să socoată ideea demnă de interes. „Piesa se poate juca și 
fără mine!”, cum foarte frumos spunea domnul Bossuet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În fond, viața e ceea ce ți se întâmplă în timp ce-ți faci alte planuri. 
– Ultima parte a activității ai închinat-o învățământului 

teatral. Ca profesor și conducător științific de doctorat ai 
contribuit la formarea a numeroase personalități artistice. Te 
întreb ceva foarte simplu: care satisfacție e mai mare: aceea de a-
ți apărea o carte sau aceea de a fi îmbrățișat cu emoție de un fost 
student sau doctorand cu care te întâlnești peste ani? 

– Aceea de a-ți vedea apărută pe lume o carte pe care s-o poți 
dărui, împărțind cu el emoția revederii și îmbrățișării, unuia din 
cei care îți dăruiseră, cândva, cu generozitate, din tinerețea lor. 

– În încheiere te întreb, după obiceiul strămoșesc: cum stai cu 
sănătatea? Ai avut probleme, le-ai depășit vitejește, având-o 
alături, grijulie și afectuoasă, pe Tatiana. Cum te simți? Mergem 
împreună la Festivalul de la Buzău? Eu zic să mergem. 

– Tot după obiceiul strămoșesc, îți răspund: Bine, mulțumesc 
de întrebare! Sau, cum spunea undeva Sorescu: „De bine, de rău, 
o ducem bine!” Morala: Deocamdată, nu știu dacă mergem sau 
nu, împreună, la Buzău! 

Const. Paiu, pe scena Galei UNITER, 
încadrat de Ov. Lazăr și I. Caramitru 
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Despre Swedenborg se știe în special prin intermediul celebrelor sale 
vise, publicate într-o așa numită „Carte a viselor”. Îl percepem astăzi ca pe un 
personaj exotic, unul dintre boemii secolului XVIII. Pentru unii poet, pentru alții 
un bântuit de enigmele și limitele științei, Swedenborg era, la vremea sa, un 
personaj cât se poate de frecventabil, ale cărui investigații în domeniul 
sufletului și ale cărui preocupări de natură metafizică au atras atenția unor 
„serioși” ai timpului. Immanuel Kant, bunăoară, temutul „părinte al rațiunii”, 
zăbovește îndelung asupra constatărilor enunțate de Swedenborg, ba chiar 
găsește util să scrie o carte, în care forțează o analogie între cercetarea 
rațională a metafizicii, așa cum o concepea chiar el, și visurile acestui 
vizionar. Cartea se numește „Visurile unui vizionar, privite prin visurile 
metafizicii” și este tradusă în limba română. E adevărat, despărțirea lui Kant 
de Swedenborg nu putea să nu se producă, dar asta e o altă poveste, 
irelevantă aici. 

Scrupulos în propria-i muncă de documentare, un alt domn, pe numele 
său Mihai Măniuțiu (scenariul și regia), ne propune, după un sfert de mileniu, 
o revenire la acest domn Swedenborg și o eventuală reconsiderare a lui. 
Lectura fundamentală a lui Măniuțiu rămâne „Cartea de vise”, de pe care își 
face decupajele semnificative din scenariu. În spatele acestora, însă, se simte 
încercarea regizorului de a furniza o imagine cât mai completă a domnului cu 
pricina. Așa se face că dl. Swedenborg se naște din nou, învăluit în simplitate 
și infinitudine, erou al zilei și victimă a unei istorii pe care o privește de undeva 
din afara ei, om al acestei lumi și, totuși, locuind dincolo (sau dincoace) de ea. 
Măniuțiu nu ratează niciuna dintre fațetele personajului, prezentându-ni-l, 
deopotrivă, ca pe un poet, ca pe un respectabil om de știință, ca pe o fire 
sensibilă, sfâșiată de moartea tatălui, ca pe un nebun de legat, ca pe un 
hiperborean, ca pe un sfânt demonizat. Mare adept al clarității, virtute 
cartesiană destul de frecvent ratată de regizorii de azi, Măniuțiu  ne prezintă 
aspecte din viața domnului Swedenborg pe capitole, 25 dacă nu mă înșeală 
memoria, cu tot cu intermezzo-uri. Despre capitolul la care ne aflăm suntem 
informați privind în interiorul unui tablou de mari dimensiuni, plasat undeva în 
fundalul scenei. Înclin să cred că unul dintre pariurile scenaristului Mihai 
Măniuțiu a fost acela de a ne demonstra că domnul Swedenborg locuiește în 
fiecare dintre noi, pitit în tăcerile noastre, în speranțele noastre, în visele 
noastre cele mai intime pe care le tăinuim atât de intens încât ajungem să nu 
le mai recunoaștem nici noi. Din această perspectivă, în care starea de trezie 
nu prea mai dă satisfacții omului contemporan, somnul domnului 
Swedenborg mi se pare cât se poate de actual.  

Actualitatea își găsește noi atuuri în mijloacele suplimentare de care 
uzează regizorul. Spectatorilor li se comunică faptul că asistă la un spectacol 
de teatru, pe o scenă din Iași, montat de un „regizoraș” numit Mihai Măniuțiu. 
Autoreferențialitatea, dar și acest cortegiu de elemente de detașare, induc 
publicului o participare activă și o asumare directă a relației cu scena. Nu, nu 
suntem în lumea domnului Swedenborg, suntem la Teatrul Național Iași, 
deși... Foarte fin acest balans între diferitele niveluri de realitate, balans care 
nu te poate face să nu te gândești la Pirandello... Tot de Pirandello țin drama 
personajului secundar (poate fi un personaj care mai tot timpul doarme, 
principal?) sau ieșirile personajelor din ele însele. 

De ce este povestea domnului Swedenborg redată sub forma unui 
musical? Poate pentru că verbul rostit, enunțul searbăd și sec nu sunt suficiente 
spre a relata despre o viață legendară, ce se cere cântată... Poate pentru că 
altfel regizorul trebuia să admită că revine la un teatru eminamente poetic care 
ar părea desuet și lipsit de interes pentru public. 

DOMNUL SWEDENBORG, UN INTIM 
AL DOMNULUI MĂNIUȚIU... 

Poate pentru că, dintotdeauna existând, domnul Swedenborg merită o 
abordare ab origine, în care proto-„scena”, oricum ar fi arătat ea, nu permitea 
decât cuvântul cântat, intonat. Iar cele șase coriste din spectacol aduc vag, 
mai ales în momentele lor de despletire, cu străvechile bacante. Ideea e 
întărită și de prezența corifeului-animator, conducător al corului în tragedia și 
comedia antică, animator al scenei în spectacolul la care ne referim aici. 
Așadar, cor și corifeu de tragedie antică, updatați la sounduri ale secolului 
XX. Perfect legitim, de vreme ce domnul Swedenborg nu are nici o legătură 
cu timpul său, el traversând, de la un capăt la altul, istoria umanității. Să nu 
uităm că, în scenariul lui Măniuțiu, vizionarul se întâlnește într-o cafenea 
pariziană cu însuși Sartre, despre care nu are o părere tocmai bună. Îi va 
aplica existențialistului, așa, arc peste timp, un baston peste cap... Da, pentru 
că, asemenea optzeciștilor din care se trage, Măniuțiu are și un dezvoltat simț 
ludic. Spectatorii cărora le scapă unele dintre profunzimile scenariului se pot 
delecta din plin cu secvențe mai ...transparente, precum acea filosofie a 
cuiului absolut care penetrează absolut...  

Scenografia este cu totul și cu totul specială. Un labirint de țevi, 
conducte, recipiente și zeci de obiecte-instalație, toate conlucrând la o bizară 
dar seducătorare imagine ce evocă un vast laborator în care știința și 
alchimia se întrepătrund. Este impresionantă aglomerarea aceasta de obiecte 
care fură ochiul, implică, pretind atenție. Nu sunt obiecte moarte, mereu se 
întâmplă ceva cu ele, sertare ce se închid și se deschid singure, lumini care 
însuflețesc materia, lichide care urcă în receptacule stranii, un tobogan pe 
care, uneori, coboară actanții, o secțiune cu felurite instrumente de cântat. În 
toată babilonia aceasta obiectuală, domnul Swedenborg își trăiește viața, 
dormind-o. Fotoliul și canapeaua par singurele obiecte familiare. În rest totul 
are o stranietate complexă și complicată în care, paradoxal și cumva 
anamnetic, te simți totuși „acasă”. Tot acest decor semnifică, cel puțin în 
interpretarea mea, interiorul minții domnului Swedenborg. Este, dacă pot 
spune așa, o materializare a hățișurilor de gânduri, idei și emoții ce sfârtecă, 
secundă de secundă mintea domnului Swedenborg. Prea ambiguu pentru a fi 
real, prea concret pentru a ține de fantasmă, impresionantul decor conceput 
de Adrian Damian nu face altceva decât că plasează totul pe muchia 
alunecoasă dintre vis și realitate. Și, admit, în ultimul deceniu nu cred să fi 
văzut pe scena ieșeană ceva asemănător. O provocare în acest decor „plin” 
este coregrafia (Vava Ștefănescu), căreia i se datorează ceva din 
dinamismul și vivantul scenic. Costumele (Valentin Codoiu), uneori cu 
trimitere explicită către un anumit timp, alteori cu „valabilitate” generală, 
contribuie la definirea personalităților și la sublinierea decorului. Luminile 
(Lucian Moga) țes pânze vizuale, nasc senzații, accentuează stări.  

O cronică separată s-ar putea scrie despre muzica de spectacol și 
despre interpretările muzicale ale actorilor. Desigur, distribuția făcută de 
Măniuțiu a avut în vedere actori cu calități reale în acest domeniu. Absolut toți 
se achită mai mult decât onorabil în partiturile (de o diversitate copleșitoare) 
pe care li le încredințează Șerban Ursachi. Fiecare voce a corului (Livia 
Iorga, Diana Roman, Loredana Cosovanu, Daniela Tocari, Cristina 
Florea și Alina Mândru) este exploatată și determinată să dea la iveală tot 
ce e mai bun în ea. Nu sunt un specialist în domeniu, însă asta nu mă 
împiedică să constat că nu mi-a fost dat să aud vreo notă falsă, că nu mi-a 
fost dat să văd un simplu detaliu lăsat la voia întâmplării. E adevărat, pe unele 
dintre componentele corului le-am mai auzit cântând și cu alte ocazii, însă în 
general surpriza a fost maximă. O generație proaspătă, de actrițe înzestrate, 
așteaptă să fie pusă în valoare.  

Toată lumea folosește lavaliere (slavă Domnului, n-am mai văzut 
microfoane!), totul e live, viu și antrenant. Finalul spectacolului este 
impresionant. Actorii produc sunete din diverse instrumente, sunete ce se 
îmbină într-o greu definibilă muzicalitate... Poate acea muzică a sferelor 
despre care vorbeau pitagoreicii, poate continuarea acelui sunet de coardă 
ce se rupe din „Livada” lui Cehov, poate muzicalitatea unei apocalipse, ori 
poate scrâșnetul în care se naște un univers...  Părăsești sala de spectacol 
cu un difuz amestec de fericire și nostalgie după îndepărtatele câmpii Elizee...   

La capitolul personaje, pe lângă coriste, care întrupează „servantele lui 
Swedenborg” (precizare din caietul de sală), îl avem pe „comentatorul 
swedenborgian”, interpretat de Cosmin Maxim, un rol ce îi vine mănușă, 
punându-i în valoare calitățile actoricești și cele muzicale. Adevărat personaj 
principal, charismatic și implicat, Cosmin face unul dintre marile sale roluri, 
ieșind cumva din starea de tranzit în care l-am simțit că ar fi în ultimele sale 
spectacole. Mult mai mult decât indică această titulatură de „comentator”, 
personajul său cunoaște încântătoare dedublări, de la furii sindicaliste, la 
frustrări de secundariat, de la voce narativă, la „menestrel” al eroului. 
Interesantă opțiunea regizorului pentru Radu Ghilaș, în rolul domnului 
Swedenborg. După prestația foarte bună din „Focul” Irinei Popescu-
Boieru, îl regăsesc pe Radu Ghilaș din nou în formă, din nou înfigându-
se în carnea unui personaj care îl provoacă și pe care, spre binele 
spectacolului, îl domină și îl supune. În scenele în care dl Swedenborg 
binevoiește să nu doarmă, scoate la iveală, în primul rând, copilul din el. 
Personajul lui Ghilaș pare că cere protecție, ocrotire, iar când te 
pregătești să i-o oferi, îl vezi evadând în deliruri poetice, înflăcărate și 
pasionale, încolțit de diavolul său personal și vegheat de cei trei îngeri, 
care, la răstimpuri, sub formă de contururi, își fac simțită prezența. Și, că 
veni vorba de diavol, „demonului swedenborgian”, cum îl numește 
Măniuțiu, îi dă viață Doru Aftanasiu. Un diavol a cărui prezență tulbură 
mobilierul, un diavol-bas de toată frumusețea, costumat în galben, cu chip 
de bronz și mișcări galante. Duetul valsat dintre om și diavolul său e unul 
dintre cele mai profunde momente ale spectacolului. Alte două 
personaje, Bătrâna Gravidă (Tatiana Ionesi) și Femeia în roșu (Oana 
Sandu), dau culoare scenelor, animându-le și încărcându-le cu stări 
speciale; deschid spectacolul și îl introduc pe spectator în lumea de vis și 
lucidă nebunie a domnului Swedenborg. 

După „Pălăria florentină” a lui Silviu Purcărete, scriam că simt cum 
s-a rupt blestemul unui Național ieșean târât în mediocritate de regizori 
veniți la ciubuc și de actori care și-au băgat picioarele. La câteva luni, 
Măniuțiu vine să confirme ruperea acestui blestem, cu o montare 
reconfortantă prin finețe, culturalitate, savoare. Să vedem ce urmează... 

 
 Călin CIOBOTARI 

Într-o mai veche, dar foarte frumoasă carte a sa, așa cum îi sunt de altfel 
toate scrierile, carte intitulată Mémoires du théâtre, apărută în traducere 
românească în 1993 la Editura Univers sub titlul Teatrul memoriei, George 
Banu scria: „Memoria teatrului este o sumă a muzeelor imaginare, care- cu 
unele excepții – se dezintegrează cu fiecare moarte. Există cu siguranță un 
muzeu care se poate revizita, cel al repertoriului și al sălilor, dar există și un 
altul trecător, cel al spectacolelor care mor. Acela nu va mai putea fi vizitat, nu 
îi vom păstra decât amintirea. O amintire mitologică”. Metafora teatrului ca 
muzeu a fost exploatată scenic mai demult de Mihai Măniuțiu în spectacolul 
cu Alcesta de Euripide, realizat în 2003 la Teatrul Național din Cluj, centrat 
fiind pe resuscitarea din perspectiva contemporaneității a textelor antice 
socotite de regizor de o extremă actualitate, dar și foarte recent în Domnul 
Swedenborg vrea să viseze, spectacol în cheia teatrului postdramatic, dar și 
în aceea a jocului de-a teatrul postdramatic, însă nicidecum în cel din urmă 
rând în formula cabaretului,montat la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din 
Iași. În acest din urmă caz, Măniuțiu se angajează într-o demuzeificare a unui 
anume Emanuel Swedenborg (el e numit, de altminteri, simptomatic în 
reprezentație acest Emanuel Swedenborg, cu adjectiv demonstrativ antepus), 
acel Swedenborg care i s-a înfățișat lui, creatorului de azi, în conversațiile 
sale imaginare cu el, conversații transcrise mai întâi în ciclul de poeme și 
prozopoeme al cărui titlu a fost împrumutat spectacolului, ciclu cuprins în 
cartea Până una-alta, apărută în 2012 la editura clujeană bybliotek.  

„Memoria este o sugativă, uitarea e radieră”, scria același George 
Banu în cartea Uitarea (Editura Apostrof, Cluj, 2002). Iar pe criticul de 
teatru, spectator de termen lung, tocmai această memorie-sugativă îl face 
să devină, vrând-nevrând, suma spectacolelor pe care le-a văzut. 

O sumă ce îi îngăduie la un moment dat criticului să elaboreze ceea ce 
tot George Banu numea tot în Memoria teatrului „discurs artistic”, un discurs 
ce se concretizează în critica de acompaniament, teoretizată de teatrologul 
francez de origine română în cartea Ultimul sfert de secol teatral (Editura 
Paralela 45, Pitești, 2003). Conceptul i-a fost sugerat lui George Banu de 
romanul Ninei Berberova Acompaniatoarea și a fost pus sub însemnul unei 
întrebări proustiene: Vă supără dacă vă însoțesc? Statutul de acompaniator 
nu îi anulează defel criticului statutul de “paznic de noapte, de veghetor”, nici 
pe acela esențial de judecător. El îl ajută pe critic să facă astfel încât să releve 
armonicele vocii creatorului. Iar ceva mai încolo, atunci când spectacolul 
devine amintire, să devină salvator al memoriei lui. Mi-am amintit de toate 
acestea, pe neașteptate, în urmă cu aproape o lună, când am fost la Sibiu să 
văd varianta a doua, cu o distribuție mixtă româno-maghiară, a spectacolului 
după romanul lui Mihail Bulgakov Maestrul și Margareta. Spectacol regizat de 
Balász Zoltán, spectacol evident imperfect, imperfect la nivelul scenariului 
dramatic, imperfect din punct de vedere propriu-zis teatral și cu toate acestea 
frumos și acaparator, realizat de Teatrul Național „Radu Stanca” în colaborare 
cu Teatrul „Maladype” din Budapesta. Varianta a doua conține nete diferențe 
față de prima. Și asta nu doar fiindcă, spre final, totul ia, cel puțin aparent, o 
altă întorsătură, nu numai pentru că, deși e mai generoasă cu povestea de 
dragoste dintre Maestru și Margareta, se arată, inexplicabil, ceva mai rece. 
Dincolo de diferențe, importante mi se par totuși asemănările. În principal, ele 
constau în atenția acordată de regizor, deopotrivă co-autor al scenariului 
dramatic, pactului faustian. Un pact faustian extins și diseminat la nivelul 
metaforei esențiale ce stă la fundamentul reprezentației, metafora 
atotputerniciei teatrului. Balász Zoltán plasează întreaga montare în interiorul 
unui teatru de varietăți, împreună cu scenografa Velica Panduru construiește 
pe scenă un teatru, dar construiește și o biserică, imaginează o electrizantă 
scenă de teatru în teatru strălucitor concretizată din punct de vedere 
actoricesc. Încă mai pregnantă, deși resimțită cel puțin pe alocuri ca un 
apendice insuficient asimilat, mi se pare însă o altă secvență-cheie a 
spectacolului. Aceea când Margareta, goală, o goliciune cu nete implicații 
sacrificiale pe altarul dragostei pentru Maestru, devine gazda petrecerii dată 
de marele regizor, diavolescul Woland, în fapt o celebrare, o messe noire, o 
…… 

teatrul și amintirile sale, 
teatrul și amintirile mele 

nouă noapte a Walpurgiei, în care invitații de onoare sunt marile nume ale regiei 
teatrale din secolul al XX-lea și din secolul nostru, de la Stanislavski și 
Meyerhold la Artaud și Gordon Craig, de la Arianne Mnouchkine la Pina 
Bausch,  de la Peter Brook la Grotowski, de la Liviu Ciulei la Silviu Purcărete. 
Poate că tocmai sub impactul acestei ample secvențe, așa, pe neașteptate, în 
timpul reprezentației cu Maestrul și Margareta în minte mi-a revenit sfârșitul unui 
alt spectacol văzut tot în sala Teatrului sibian. Un spectacol care nu a fost, fără 
doar și poate, nici cel mai bun, nici cel mai longeviv din istoria Teatrului Național 
„Radu Stanca”. E vorba despre Rinocerii, montat de Tompa Gábor. Spre final, 
sufleurul îi înmâna dosarul în care se afla exemplarul lui de text interpretului lui 
Bérenger, Marian Râlea. Iar Marian Râlea renunța să mai fie purtătorul unui 
personaj spre a se metamorfoza brusc și oarecum derutant în purtătorul de 
cuvânt al lui Ionesco, al cărui mesaj antitotalitar, anti-rinocerist îl citea pur și 
simplu. Asemenea unui mesaj venit dinspre istoria pe care am văzut-o trăind. 
Ba chiar devastându-ne. S-a întâmplat, cred, atunci, în clipa acestei bruște 
rememorări ceea ce Hans-Robert Jauss definea drept (cf. Experiență estetică și 
hermeneutică literară, Editura Univers, București, 1983), re-cunoașterea unei 
trăiri. Recunoașterea unei trăiri datorate tocmai statutului de acompaniator pe 
care mi l-am asumat și față de alte spectacole ale Teatrului sibian. În minte, mi-
au revenit, desigur, pe tot parcursul reprezentației la care luam parte cele trei 
module din magnificul Faust din 2007 al lui Silviu Purcărete. Un Faust care și-a 
găsit locul nu în interiorul Teatrului, ci undeva, departe, la marginea orașului, într-
o fostă hală industrială, acolo unde Noaptea Walpurgică a dobândit fascinante, 
înspăimântătoare, copleșitoare dimensiuni de coșmar. A fost vorba despre o 
amintire provocată, indiscutabil, și de detaliul că, undeva, pe un perete din 
decorul de la Maestrul și Margareta se află inscripționat un F. Dar memoria mi-a 
fost invadată și de Experimentul Iov, spectacol regizat de Mihai Măniuțiu, în care 
era vorba despre felul în care, din când în când, Dumnezeu ne pune la 
încercare inimoșenia, și de Othello, și de Idiotul , și de Viața cu un idiot,  toate 
trei înscenate de Andryi Zholdak, toate trei solicitante experimente teatrale, și de 
Așteptându-l pe Godot, montat de Silviu Purcărete, și de mai recentele Călătorii 
ale lui Gulliver, exercițiu scenic conceput de același Purcărete, de Povestea 
japoneză, remarcabil spectacol-școală al lui Masahiro Massuda, și de Platonov, 
reușită mostră de teatru de artă purtând semnătura lui Alexandru Dabija. 
Montări care înseamnă pentru mine ceea ce același George Banu numea într-o 
altă carte a sa (cf. Livada de vișini – teatrul nostru, Editura Alffa, București, 2000) 
„momente de încredere dăruite de scenă”. De fapt, tot atâtea ocazii de actuale 
ori viitoare amintiri mitologice.  

Mircea MORARIU 
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Spațiul galeriei, generos și prielnic unor asociații atipice, 
trezește curiozitatea și interesul celor care vor să reconfirme 
ideea de libertate asumată. Compozițiile sale, generoase prin idee 
și convingătoare prin sensuri, mizează pe surpriza optică și pe o 
arhitectură interioară ce reinventează regulile unor structuri 
imprevizibile și, de aceea, incitante. Predispoziția pentru 
arhitectural trimite la ideea de construcție a formelor, la raporturi 
armonice, de unde și conexiunea cu arta sunetelor. Uneori, pasta 
colorată are consistența materiei elementare, alteori, mai ales în 
desene, sugerează dantelăriile fine ale unor fantezii spontane și 
surprinzătoare, asemenea unui labirint. 

Modul în care artistul a structurat raporturile dintre imagini 
face din arhitectură punctul de sprijin al edificiului spiritual, 
marcat deseori de surprize optice menite să configureze 
accentele și construcția plastică în ansamblu. Dacă pictorul are 
deplin respect pentru materie, în sensul unui cromatism suculent 
adesea, alteori ai impresia unui artificiu ton á ton, sporind astfel 
zona de mister al ansamblului. Marile compoziții se 
îngemănează cu tablourile de mici dimensiuni într-o structură 
unde coerența este principiul ordonator și sugestiv la nivelul 
ansamblului. Prin desen se caută, prin culoare se găsește.  

Discreția sa confesivă duce la spovedanie și fiecare nouă operă 
transmite atât fiorul unei revelații, cât și bucuria unei personale 
uimiri. Pictorul colorează cerul insomniilor sale, mai des, dar 
eternizează și stările sale de posibilă angoasă. Artistul Mihai 
Pamfil este, neîndoielnic, unul dintre cei mai reputați pictori ieșeni 
ai timpului nostru, excesiva lui modestie fiind deopotrivă un 
beneficiu pentru cei obișnuiți cu subtilitățile artei, dar și o formă de 
discreție oarecum demodată. Când cei din jur strigă, asemenea 
pictorului din Renaștere, și eu sunt pictor, ieșeanul din Armeană 
abia șoptește câteva vorbe de duh. Când alți confrați, mai modești 
desigur, își strigă gloria mereu amânată, Mihai Pamfil o găsește în 
mod natural și, de aceea, mai convingător.   

Recitalul de vioară, spontan și sugestiv pentru virtuțile 
muzicale ale pictorului, au surprins plăcut o asistență care  
l-a declarat natural și cu oarecare umor, prim solist la 
Filarmonica ieșeană. Noroc că pictorul a declinat sfios o 
asemenea ofertă, artistul păstrându-și energiile muzicale 
pentru nopțile însingurate cu care nu se va obișnui 
niciodată. Trebuie spus însă că Mihai Pamfil este un artist 
exponențial pentru arta ieșeană, un profesor jovial și atașat 
celor care acum descoperă miracolele artei. La aniversare, îi 
transmit încă o dată gândul meu prietenesc și bucuria de a 
ne fi întâlnit în timpul vieții noastre cum, adesea, ne spunea 
Nichita Stănescu… 

                                                                          Valentin CIUCĂ

În tihna nopții, atelierele pictorilor din strada Armeană se 
încarcă de sunetele armonioase ale unei viori însingurate, tristă 
adesea, ca o litanie destinată memoriei celor care au trecut, mereu 
prea devreme, apele Styxului. Ca și confratele său mai vârstnic, 
Victor Mihăilescu-Craiu, pictorul, graficianul, … violonistul Mihai 
Pamfil visează o lume ideală unde artiștii se întâlnesc adesea și pe 
care o asumă ca pe un dar divin. Astfel, au privilegiul de a 
identifica în ființa lor profundă orizontul libertății interioare. 
Graficianul conturează siluete himerice, schițează virtuale portrete, 
imaginează un orizont al ficționalelor bucurii, al speranțelor 
împlinite prin semnele grafice ale unei permanente utopii. 

Atelierul său de creație, spațiu monahal de întâlnire cu sinele și 
cu ceilalți, devine cu fiecare linie sau miraculoasă culoare, un 
templu al creației și al speranței. În solitudine însă, e liber ca 
pasărea cerului, cu fiecare linie sau culoare reinventează universul 
nemărginit și conversează discret cu absolutul. Este singur între 
ceilalți, iar uneori cedează intimitatea lui sobră în favoarea 
dialogului ipotetic cu cei asemenea lui. Spiritualitatea la care are 
acces îi permite nesfârșite colocvii însingurate și, uneori, bucuria 
de a se comunica pe sine în speranța întâlnirii cu Celălalt. 

Arhitectura inefabilă a ficțiunilor sale solitare asociază linia 
și culoarea în așa fel încât ai sentimentul unui poem descoperit 
în profunzimile ființei sale, culoarea fiind echivalentul simbolic 
al unui permanent curcubeu. Proteismul creator, 
profesionalismul probat în ani de vrednicie intelectuală, face 
din fiecare imagine un posibil tărâm al libertății interioare. 
Panotarea expoziției, atipică prin geometriile inventive ale 
minții, determină privitorii să participe la un cuviincios efort de 
asumare a aventurii imaginii.  

galeria din turn 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÎNTRE CRUCE ȘI... ZBOR 
 
Nu cred foarte tare în revenirile spectaculoase ori în 

renașterile phoenice din cenușă. Mai cu seamă când vine 
vorba de instituții academice de orice fel. Numele pătat și 
cearta prelungită nu doar că nu se vindecă, dar se și 
estompează greu și e nevoie nu de una ci de un buchet de 
bune intenții spre a construi veridic un nou eu. Cred în schimb 
în puterea celei din urmă impresii (deși, zice-se, prima face 
diferența mereu), iar cele mai recente evenimente găzduite de 
Universitatea „Petre Andrei” par să certifice intenția instituției 
ieșene de a urma cu pași mărunți, dar siguri, acest procedeu. 

Nu știu și deci n-am să dezvolt opinii vizavi de portofoliul 
programelor sale de învățământ, foarte posibil reintegrat, 
îmbogățit și reeșalonat. Pot în schimb să emit umil opinii 
asupra câtorva evenimente de factură socio-culturală, suficient 
de potente sub aspectul bagajului emoțional, încât să poată 
preschimba în timp oprobriul public, în aplomb național. 

Dincolo de premiile „Ion Petrovici” ale Academiei 
Române, radiografiile asupra sociologiei românești ori serile 
culturale organizate repetitiv pe motiv de discurs (oral sau 
practic tradus) instituția ieșeană de învățământ superior a 
reușit performanța de-a epata strategic o mai veche și 
proprie premieră printr-o alta. Și astfel prima universitate 
birectorală (patalama lipită cinic și deci indezirabilă!) 
devine prima care propune și deschide, în lipsa unor facultăți 
de profil, în incintă proprie, o galerie de artă. Cu numele 
lesne interpretativ de Amfiteatru menit a sublinia probabil 
pedagogic locația, dar și a bifa, e drept fragmentar, dorința 
lui Mihai Precup, curatorul expoziției, și a rectorului Tofan 
de a întreprinde ceva în memoria maestrului Bălașa. Or 
lucrarea sa dominând maiestuos Pașii pierduți de la 
„Cuza”... rezolvă puzzle-ul și face legătura. 

Sigur, cu puțin spirit cârcotaș ar fi multe de dezbătut 
vizavi de utilitatea și menirea în timp a unei galerii plasate la 
al șaselea etaj într-un bloc până la urmă, fie el și inteligent 
echipat. Dar respect prea mult ce s-a încercat ca măcar să-mi 
planific să o fac. Poate în alte vremuri, gestul ar fi putut trece 
inutil și hazardat, dar acum, când gustul pentru artă și estetică 
e ușor „dezechilibrat”, cred cu tărie că merită, pardon de 
expresie, stimulat. 

În Europa (cea conservatoare și dificil de schimbat) mi se 
pare că opera de artă a tot recidivat în formula sa de evadat al 
unui muzeu sau spațiu specific alocat. S-a aciuat în stradă, la 
metrou, în cafenele și alte locuri unele ciudate, altele rău 
famate, în care clar nu te-ai fi așteptat. E drept poate și că 
aroganța asta știrbește un pic din prestanță, dar este și, ce 
ironie!, umbra necesară de speranță. 

Concretizând nu vreau să văd nimic ciudat în ideea 
galeriei de etaj. Mai cu seamă de când am aflat că demersul 
ascunde, s-o recunoștem, fermecător cosmetizat, un acord 
inter-universitar. Nu dintre cele cu succese sclipicioase de-o 
clipă semnate și parafate protocolar, pentru a-și petrece mai 
apoi eternitatea celulozică prin vreun sertar. Sau menite să-și 
facă ideologii să cadă în a n-a ispită strict financiară. 
Amfiteatru e formula practică a unui pact între instituția 
gazdă și Universitatea de Artă „George Enescu” din Iași.  

Beneficii? Un evantai... Artiștii au la îndemână încă un 
spațiu expozițional în care gustul unui virtual grup țintă și 
impactul generat poate fi testat. În ceea ce-i privește pe 
studenții spațiului academic privat, ei câștigă cu precădere sub 
aspect moral. Nu văd de ce un viitor economist, psihanalist 
sau avocat, n-ar trebui să știe cum se simte câteodată cu inima 
și de ce pe viitor, sfera preocupărilor lor pe bază de contract, 
n-ar trebui să includă și marketingul unui obiect de artă 
achiziționat. Interesant de urmărit ce va urma și ce nume va 
consemna panoplia de expozanți. 

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
 

 (continuare în pagina 22) 
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UN PICTOR AL 
INSOMNIILOR ȘI 

LUCIDITĂȚII: 
MIHAI PAMFIL  

 

Între zgrafitările energice din Altamira și eleganta conciziune a lui Hokusai nu a rămas timp decât 

pentru ductul continuu al unei zbateri de aripă. Desenele lui Pamfil descriu zborul existent în adâncurile 
fiinţei, matrice clocotitoare de gânduri şi senzaţii. Parcă sunt ace de gheaţă şi foc, au moliciuni de catifea si 
faţetări de diamant, rugozităţi de drum umbrit si neteziri de apă calmă. Ele surprind făpturile în văzutul şi 
nevăzutul prezenţei lor, aparenta concizie născându-se din amarnice lupte ale contrariilor... 

Culoarea se naşte ca o vibrare a strunei de vioară înainte de a fi cântată, din prea multa căldură a 
mediului împresurător. E vorba parcă despre ultra-culoare, termen ce vrea să desemneze o similaritate cu 
muzica fiinţelor de apă, pe care, Ulise, pentru a nu cădea sub farmecul ei aneantizant, a ales să n-o audă. 
Culoarea undelor apei scânteietoare în soare ori clocotitoare sub vânt trece în pânzele artistului ca 
reverberaţie mută. Pictorul închide în palide griuri, precum în terna materie cenuşie gândurile, freamătul 
vieţii. Însă ades e exuberant şi atunci griurile sale se colorează neverosimil... Însă mai niciodată până la 
disonanţă, culoarea păstrându-şi, ca regulă, nobleţea şi forţa incantatorie... 

Mihaela GANŢA 



cronica veche 22 

SUB SEMNUL BUCURIEI 
 

Deşi referindu-se, în deschidere, la Sfântul Gheorghe, 
directorul Geo Gheorghe Popa i-a evocat martiriul, Ziua 
Centrului Cultural ,,George Apostu” Bacău, organizată de 
onomastica patronului său, s-a  scris aici, conform tradiţiei,  sub 
semnul bucuriei. De la dimineaţa care a înflorit toţi pomii 
deodată într-un cer de borangic la seara convorbirilor 
prieteneşti pe terasă, cu clipocitul apei la orizont şi siluetele 
misterioase ale sculpturilor crescute parcă acolo, în mătasea 
ierbii, ceas de ceas totul a vorbit despre acest sentiment 
străvechi şi vital: în limba naturii şi a anotimpului, în graiul 
oamenilor, în limbajul artei. 

Cu sala Muzeului de Artă Modernă oferind în mic 
imaginea unei mari capitale a provinciei, prin mulţimea 
oamenilor de cultură şi artă din întreaga ţară, dar şi prin 
sugestia reînnoită de calitatea evenimentului că Bacăul 
concurează discret şi puternic Iaşul, spre binele Moldovei şi al 
României, fireşte, Ziua a început cu lansarea numărului 40 al 
periodicului  ,,Vitraliu”, consacrat în bună măsură ultimei ediţii 
a celeilalte manifestări de vârf a Centrului, Simpozionul 
Naţional de Estetică. De câţiva ani buni „Vitraliu” este, pe 
lângă imaginea a ceea ce se întâmplă la Centru, iniţiatoarea şi 
gazda unor  dezbateri pe teme de interes ale culturii şi artei. 
Tipărirea şi a unui supliment, ,,Museum”, este începutul unei 
sperate publicaţii, atât de necesare, dedicate muzeului şi 
problemelor sale. În rezonanţă cu dezbaterile amintite, au fost şi 
intervenţiile acad. Alexandru Zub (,,Noţiunea de patriotism a 
intrat în derizoriu. Dacă însă constatăm un impas, ar trebui să 
ne gândim şi la remediu.”) şi prof. univ. dr. Marin Aiftincă 
(,,Cultura ajută economia să progreseze!”). Cum nu ne-am 
propus utopia unei călătorii pe urmele minutarului din fiecare 
ceas al acestei zile deosebite, vom decupa următorul moment,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

sub arcada îndemnului lui Geo Gheorghe Popa de a nu uita că, 
pe 23 aprilie, este marcată şi Ziua Mondială a Cărţii. 
Evenimentul a fost marcat de  cunoscutul critic şi istoric de artă 
Valentin Ciucă în ipostaza de autor al recentului volum ,,O 
viaţă… printre artişti şi himere”, Editura Art XXI, Iaşi, 2013, 
dar şi de sărbătorit, la a 70-a aniversare. Despre personalitatea 
acestuia şi despre noua sa carte, ,,într-un fel autobiografică şi o 
mărturisire de credinţă a unui om care de peste 40 de ani se 
ocupă de artele plastice româneşti”, a vorbit prof. dr. Cătălin 
Turliuc, atrăgând atenţia asupra demersului autorului de a le 
,,pune în pandant cu artele plastice europene”. Geo 
Gheorghe Popa  i-a oferit sărbătoritului, pe lîngă  un buchet 
de flori, şi  o diplomă de prieten al Centrului, în ceea ce 
priveşte cartea mărturisind că s-a regăsit ,,pe ici pe acolo la 
himere”, dar că a văzut în ea mai ales ,,un semn al 
patriotismului, al iubirii pentru cultura românească”. 

Interludiile muzicale, susţinute de Alexandru Cătălin 
Stănescu, la pian, şi Liviu Mera, la violoncel, file dintr-un 
excelent recital instrumental, s-au integrat perfect cu recitările 
actorului Geo Gheorghe Popa, într-un spectacol în care 
momentul  culminant l-a atins vernisarea expoziţiei şi lansarea 
albumului artistei plastice Dany Madlen Zărnescu.  

În universul celor peste 60 de creaţii ale lui Dany 
Madlen Zărnescu, ,,care definesc un mod de a fi, cu 
demnitate, în lume”, Valentin Ciucă a descifrat  ,,nu numai 
un etos profund, ci o trăire românească care vine din 
Bucovina”, Dany Madlen fiind ,,un artist exponenţial”, iar 
,,ceea ce se întâmplă aici, o formă de sublim”. 

Referindu-se de asemenea la Dany Madlen Zărnescu, 
privindu-i lucrările de pe simeze şi albumul (,,o reuşită 
tipografică, o capodoperă”, fiind vorba în primul rând de 
numeroase reproduceri negru pe negru)  ca pe un tot unitar, Val 
Mănescu a vorbit despre măsura definitorie în care ,,ilustrează 
cum luptă o artistă cu răul lumii”, cum ,,contrazice tiparul 
obişnuinţei, moştenirile, ba chiar îndrăzneşte să spargă negrul 
tenebros al nopţii cu străpungeri către dincolo în forma crucii”, 
încheind visător: Un şir lung de superlative ar fi oricum prea 
puţin, aşa că am să vă citesc un poem de Pablo Neruda...” 
Lăsând poetul şi poezia să vibreze, omagiu pentru Dany 
Madlen Zărnescu şi arta sa, în eleganta sală de expoziţii, să mai 
adăugăm că albumul este şi primul dedicat de Centrul Cultural 
,,George Apostu”  unui artist plastic din Bacău.  

 
 

Doina CERNICA 
 

 

TIZIC LA PUȚURENI 
De fapt, la Coțușca. Puțureni este un sat component al 

comunei botoșănene Coțușca, cea care a cadorisit lumea politicii 
naționale cu personalități de talia lui Const. Simirad. Acolo, la 
Puțureni adică (probabil, sat de fântânari), în sobele sătenilor 
arde tizic – un amestec de balegă (cal, oaie, vacă) cu paie... Bine 
frământat cu picioarele (ca-n „Vinul de viață lungă”!) și grijuliu 
modelat cu palma, tizicul este apoi înșirat-mușuroaie la uscat și 
cine-și face vara sanie, iarna stă la căldurică: „nu prea miroase-n 
casă – declară o localnică beneficiară de sursa neconvențională 
tradițională – dacă soba trage bine...” Pornind de la o idee a 
prozatorului Dan Lungu, regizoarea ieșeană Violeta Gorgos, bine 
și mult școlită în Basarabia, a realizat un documentar de excepție, 
vesel în aparență, teribil de trist în esență. La ceas de iulie, cu mic 
cu mare, moldovenii din Puțureni ies la frământat  tizic. Viața 
satului continuă netulburată: „lăptăreasa” pleacă într-un nor de 
colb, după ce a înghițit chintale de lapte plătit în batjocură, 
bobocii își fac veacul prin cele băltoace, oile pasc numai ele știu 
ce pe nesfârșite întinderi chele, ușor vălurite, ce-mi amintesc de 
Mongolia. Și-n Mongolia se face tizic – acolo nu-s păduri. La 
noi, ar fi (cât or mai fi). „Procesul tehnologic” de obținere a 
tizicului aduce imaginea satului moldav către un pitoresc și 
incredibil Neanderthal târziu, drept pentru care, sunt sigur, 
filmulețul va recolta destule premii la festivalurile 
internaționale de gen, totdeauna interesate de insulele rămase 
în afara oceanului civilizației-stas. Acesta ar  fi primul strat de 
semnificații revelate de penibila procesare la vedere a rău 
mirositorului combustibil rural. Purtător de semnificații și în 
sine, numai că  scriitorul făr-de-voie scenarist (îl vedem, în 
câteva secvențe, implicat direct și modelând balega cu palma 
deprinsă mai degrabă să mânuiască pixul...) și regizoarea 
descoperă, surprinzător și neașteptat, un al doilea plan, cel al 
ciocnirii (aparent necontodente) dintre ancestral și hiper-
modernitatea electronică a veacului. Baba-Rada, care, din 
acută lipsă de paie, a fost nevoită să patenteze tizicul din 
balegă „ca atare”, scurtează conversația în fața camerei pentru 
că, iată, vine ora fixă a discuției pe skype cu rubedeniile din 
Puțureni pribegite la muncă în toată Europa. 

Badea Gheorghe „i-a tras” internet odraslei fiindcă, la 
școală, elevului puțurean i se cere să ia cunoștință de niscaiva 
„preferate” (citește: referate) aflate doar pe net. Ceea ce-mi 
amintește de supriza întâlnirii cu Badea Ghiță din Frăsuleni, 
furnizorul meu de vetrică (momeala-regină, irezistibilă pentru 
peștii Prutului) – 50 de bani fiecare mic monstru transparent, 
scos cu trudă din mâlurile „râului blestemat”. Badea Ghiță m-
a primit în bucătăria cu lut pe jos, cu un „țol” pe post de ușă și 
cu vechi cutii de conserve pe post de vase pe plita sub care 
pâlpâie foc de coceni. Sărăcie lucie: nici lampă n-are, nu mai 
vorbesc de bec, folosește un soi de feștilă cu ulei de candelă. 
Ne-am tocmit, am întrebat cum aflu data livrării și am primit 
răspunsul năucitor „păi, notați-vă, 0744...” Aceeași acceptare 
și însușire de suprafață a noutăților civilizației secolului XXI, 
așternute fără necesara aderență peste fondul real de veac 
XIX. Ce relație se poate stabili între skype și tizic, între feștilă 
și telefon mobil? E-o ruptură dramatică aici, inspirat intuită de 
scriitor și impecabil pusă în pagină de regizor. De remarcat și 
contribuția operatorului Cristian Zbângu, autor al unor cadre 
de-a dreptul antologice. O adevărată bucurie acest 
documentar, spectaculos prin însuși nespectaculosul temei și 
realmente dureros prin semnalarea obligativității insinuării 
noului, acceptat în pofida menținerii, la fel de obligată, a 
cezurii dintre organic și ne-organic. Până la apariția 
cinematografului olfactiv, e de prevăzut carieră de excepție 
documentarului de la Puțureni. Care, la urma urmei, și-a 
depășit cu mult condiția de simplu documentar. 

MRI 

 

între cruce și… zbor 
 
Te doare abandonul în puterea pentagonic simulată a unei 

globalizări cu tentă forțată (Mircea Ştefănescu), orgoliul noului 
Apollo, golit de levitație și demistificat de mai vechea-i înclinație 
către artă (Valentin Sava) sau harta plină de capcane redate prin 
energii, forme, asocieri între linearități și culoare, a unei zile 
oarecare (Gabriela Benescu). Te pierzi pentru un timp în 
frivolități dulci, volatile dar tentante (Zamfira Bârzu). Remarci 
evidenţele genetic stipulate conform cărora El e definit de 
pragmatism, asprimi de stofă netratată și oarece date întunecate, 
iar ea se vrea a fi principiul ce-i rostogolește ciclic destinul 
camuflându-și abil slăbiciunile și ezitarea în atingeri de mătase, 
sau picătură, chinezească (Ecaterina Marghidan). Presimți 
pulsații duale cantonate estetic între indigoul irizat, introvertit și 
rece și oranjul recalcitrant al unor pasiuni... insistent-ardente 
(Cristina Hîrţescu). Totul pentru a-ți regăsi până la urmă calmul, 
starea sau dimpotrivă să dezlegi negarea întrebărilor fără răspuns, 
puse ție însuși, pe ascuns. Autumnal (Miruna Haşegan) stagnezi 
sub chipul fără timp și titlu (Dagoș Pătraşcu) aproape pătruns de 
himere (Dan Covătaru) introduse carnal precum cuiele în 
palmele lui Iisus. Acuzi absurd mistica vechilor scripturi (Atena 
Simionescu ) și-n fața „Paznicului ușii” (Sorin Purcariu) te scuzi. 
C-ai fost aproape înger (Mădălina Vieriu) și-ai căzut jertfind 
promisul halou umbrelor ce te-ncolțesc acum. 

 

(continuare din pagina 21) 
Deocamdată nu unul, ci peste treizeci de nume vin să 

semneze recent maculata condică de prezență. Toate, fără 
excepție, cadre didactice ale Universității ieșene de artă, dornice 
de a întoarce foaia și a ceda temporar dreptul de „jurat” 
studenților, în timp ce ei vor fi încercând peste vreme  pulsul și 
plăcerea unui examen, cum altfel?, decât vizual. 

Înainte însă de-a primi spovada poveștilor de pe simeze, 
trebuie amintită magia unei... coincidențe. Aceea de-a regăsi, 
oriunde am mers în ritualicul meu tur prin galeriile ieșene, 
simboluri similare și arderi la unison, latente.  

La Galeria DANA, cuplul Sorin și Gabriela Drânceanu 
desconspiră un soi de istorie foto-romanțată a corpului uman 
surprins între libertatea unei și inchisoarea altei... vârste. Între cele 
două sufletul atașat e studiat escaladând treptat cruci surogat. 

La PALAS, am simțit cumva că am șansa unui zbor invers, 
interior, dacă mai admit să privesc obsesiv relația pastelat 
tratatată de către plasticiana Daniela Grapă, dintre feminitate și 
omniprezenta pasăre cu aripa descătușată. 

Pentru ca, la Amfiteatru, în fine, să am parte de miezul 
intersectat al celor două premăsurate anterior cu pasul și 
privirea. Tot ceea ce poate fi omul între asumata lui cruce și 
dorul, și visul de-a cunoște aspirații camuflate senzorial și 
sonor în ritualul unui zbor. Privite astfel lucrările vibrau la 
unison. Fiecare dintre ele trădând în sine veleități de... prolific 
eșantion și conturând, dacă vreți, un micro ghid al vieții și 
obsesiilor de placid muritor. 

  
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

Regizoarea VIOLETA GORGOS s-a născut în satul 
Glodeni, jud. Bălți. Studii la Chișinău: Facultatea de regie 
film la Institutul de Arte, Facultatea de litere la Universitatea 
de Stat, Secția Muzicologie a Colegiului Musical „Ștefan 
Neaga”. Teză susținută la Institutul de Istoria și Teoria Artei 
al Academiei de Științe a Moldovei. Stagii la The Thomson 
Foundation (2000), Circom  Regional (2002), Looking inside 
(2003). Premii la TELEVEST 2001 („cel mai bun eseu 
televizat”), „7 Arte” (2003), Premiul pentru „cel mai bun film 
experimental”, Slătioara 2006 („Premiul pentru cel mai bun 
film etnografic”), GOLDEN BEGGAR (Košice, 2007 – 
Marele Premiu și trofeul  Festivalului), Mențiunea „Vivre 
Europe” la PRIX CIRCOM, mențiune la Strumita (2008), 
Marele Premiu la SIMFEST  ș.m.a. Regizoare la TVR Iași. 
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M O M E N T
DEGRADAREA LIMBII ROMÂNE 

prezintă o continuitate şi statornicie demne de 
invidiat: mereu vei afla un proces în curs, altă 
eroare făcându-şi loc cu coatele, spre a se 
instala apoi, ilegitim şi tâmp, în fotoliul 
corectitudinii. Acum este pe rol deplina 
încoronare a clişeului verbal „ca şi”. Prostia – 
căci despre asta-i vorba – s-a lăţit ca 
pecinginea, cu uimitoare rapiditate. Am amici 
profesori universitari şi mi-e jenă să le atrag 
atenţia, unora, că a-l scoate total din pâine pe 
„ca”, spre a-l înlocui ilicit cu „ca şi” e-o eroare 
ce ţine, iertat să fiu, nu numai de un anume 
nivel cultural, ci şi de capacitatea de a raţiona 
în procesul comunicării verbale. Vorbitorul 
care preia mecanic, fără să apeleze la judecata 
proprie, o astfel de soluţie pre-ambalată, 
menită să-l ferească de ridicolul cacofoniei, 
cade el însuşi în ridicol. Acest „ca şi” 
exprimă, înainte de orice, o comparare, şi-i nu 
numai incorectă, ci de-a dreptul stupidă 
formularea „lucrez ca şi zidar”. Dintr-un 
exces de pudoare, s-a admis – cu statut incert 
de licenţă – utilizarea acestui „ca şi” pentru 
protejarea spiritelor noastre feciorelnice de 
neplăcerea receptării cacofoniilor tip „lucrez 
ca contabil”. Atât şi nimic mai  mult. Nici 
vorbă de vreo generalizare! Dar cu cât ştii mai 
puţină carte, cu atât mai mult te terorizează 
frica de ridicol şi, atunci, sufli şi-n iaurt. Dac-
ai auzit vorbindu-se, la TVR, despre Elena 
Udrea „ca şi profesor”, ori, la „Prima”, despre 
alegerea doamnei de la P.C. „ca şi 
preşedinte”, consideri formularea suficient 
validată şi ţi-o însuşeşti fără s-o mai treci prin 
filtrul judecăţii proprii. Funcţionează aici, din 
plin, complexul semidoctului: el vorbeşte, nu 
gândeşte. Dornic să aibă o exprimare îngrijită, 
se repede, bietul, ca vântul şi ca gândul 
(pardon: ca şi vântul, ca şi gândul), atent să nu 
rateze vreo inovaţie şi, astfel, să se facă de râs 
conversând în societate (dar, mai ales, în faţa 
microfonului.) E-atât de convins că se exprimă 
impecabil – fiindcă  aşa a auzit la TV! – că ar 
fi în stare să ceară şi modificarea versului 
eminescian „Trecut-au anii ca norii lungi 
pe şesuri”, din care lipseşte flagrant 
conjuncţia şi – „ca şi norii!   

 

* 
CEI CARE CRED că „limba de lemn” 

e-o floricică metaforică din ierbarul 
anticomunismului românesc se înşală. Ne află 
în faţa unui concept cu solidă fundamentare 
ştiinţifică, cercetat de autori demni de toată 
stima. Pentru definirea „limbii de lemn” sunt 
aduse în discuţie numele unor Arendt, 
Friedrich, Brzezinski, asociate cu literatura lui 
Orwell şi, ca finalizare, cu inspiraţia 
Françoisei Thom, inventatoarea sintagmei. 
După cum afirmă Călin Morar-Vulcu, autorul 
unei teze de doctorat (susţinută la Cluj şi 
publicată re la Editura „Eikon”) limba de lemn 
ar avea trei caracteristici principale. Prima: 
distorsionează realitatea prin manipularea 
cuvintelor. A doua: limba de lemn este o 
comunicare ratată. A treia: puterea 
manipulează indivizii prin intermediul limbii) 
nu reprezintă altceva decât consecinţa logică a 
celorlalte două – un soi de circumstanţială de 
scop. Cartea clujeanului  subliniază, cu  
îndreptăţire: „cuvintele sunt definite de cei 
care deţin puterea, aceştia le privează voit 
de sensul pe care îl au, iar limba divorţează 
de realitate”. Iată un exemplu de la noi: mai 
de mult a fost pusă în circulaţie sintagma 
„mapă profesională”, căreia i se atribuie o 
funcţionare înainte de ’89. Imediat, politologii 
au luat „mapa profesională” în custodie şi 
termenul (fals) circulă acum fără rezerve în 
talk-show-uri şi-n paginile presei. Ori, se știe 
prea bine că, în România ceauşistă, n-a existat 
niciodată altceva decât „dosarul de cadre”. 

 

de-ale televiziunii... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O nouă lovitură dureroasă, dată 

României: interzicerea rețetei de 
mici.  Europa văd că e tare grijulie cu 
românii... 

Bicarbonatul însă, cum se știe, 
face bine stomahului. Și-atunci, ce mai 
chichirez gâlceavă? La fel fu și cu 
carnea de cal.  

Dar pe-ăia care halesc șobolan, 
lăcuste, cuiburi de rândunică, motan, 
creier de maimuță, cățeluși, viermi etc., 
îi lasă-n pace. Huo, UE! 

* 
Vadim făcu iarăși scandal la 

jegoasa emisiune a lui Capatos. Și? 
Ce-i de mirare?  

Poate doar faptul că muieri 
„celebre” (Moculeasca, Zăvoranca, 
Olguța Lia Vasilescu, cvasi/politiciana 
Cârcu ș.a.) acceptă să intre-n platou, 
alături de el. Vrei publicitate ieftină? O 
ai. Dar nu te plânge, după, că imaginea 
ți-a fost terfelită. Ai intrat în platou cu ea 
șifonată, țațo! 

* 
Alte știri sleite, date pe post de 

noutăți: Bahmu se-mpacă iar 
(iar???!!!?!) cu Prigoană. Casca deja 
de emoție... 

Sau: Gabriela Cristea se-mpacă 
și ea cu soțul. Ce palpitant! 

 Tăriceanu se-nsoară a cincea  
oară. Sunt invidios! Eu am făcut-o 
doar de patru ori! 

Cică și Andreea Marin s-a sărutat 
pasional cu Bănică! Ptiu!  

Băi fraților, opriți-vă! Nu mai 
discreditați eliberatoarea instituție a 
divorțului! 

* 
Românii au talent s-a încheiat. A 

câștigat Bruno Icobeț, dresor de câini.  
Hm... din nou, cine nu trebuie! Să 

mă explic: dresajul câinilor nu-i un 
talent din cele care te lasă mască. 
Apoi, teoria mea veche: de ce să faci 
DOAR un concurent, bogat? Fă măcar 
trei!(cei trei din topul final). 

Am zis și io, n-am dat cu parul! 
 

* 
Steliștii au sărbătorit căștigarea 

titlului lăsându-și mustață, toți. 
Înseamnă că mustăcioșii din alte 
echipe tre’ să și-o dea jos... Sau să se 
radă-n cap... 

* 
Gala UNITER, anul ăsta, la Iași. 

O idee bună.  
Rău a fost că Ion Caramitru 

cravașa pe toată lumea,  să termine 
repede discursurile, că s-a depășit 
timpul... 

Păi, bre, nea Pino, dai cuvântul, 
sau îl iei? Nu a fost clar... 

 
 

             Bogdan ULMU 

Interesul politic imediat era însă 
primejduit, dacă se utiliza sintagma „dosarul 
de cadre”, de neplăcute rezonanţe, speculaţii şi 
asocieri cu politica dosarului şi „cadrismului” 
ceauşist, aşa că „limba a divorţat de realitate”, 
cuvintele fiind private voit de înţelesul pe 
care-l au. Stricto senso, avem de a face cu o 
comunicare ratată în plan ideal, dar utilă 
pentru manipulare, împlinindu-se astfel şi a 
treia condiţie din definiţia limbii de lemn: 
puterea manipulează indivizii prin intermediul 
limbii. „Este evident că cei care aveau acces 
integral la formularea discursului public în 
statele totalitare au încercat impunerea unor 
termeni în defavoarea altora” – scrie C.M. 
Vulcu.  Câtă vreme România (încă) nu-i un 
stat totalitar, nu ne rămâne decât să semnalăm 
eroarea cercetătorului clujean. 

 

* 
OVIDIU SPUNEA că „Tuum nomen 

rerum est mensura tuarum”, într-o traducere 
liberă asta însemnând că numele tău este pe 
măsura faptelor tale. Desigur, avea în vedere 
mai ales personalităţile accentuate, ale căror 
isprăvi înnobilează (au ba) numele moştenit 
din strămoşi. Starea pronumelui, străveche 
expresie a libertăţilor cetăţeneşti, este mai 
puţin închingată de apăsările genealogice şi, în 
consecinţă, tolerează tot soiul de 
giumbuşlucuri, exprimând până la urmă nu 
atât „măsura faptelor tale”, cât gradul de 
cultură şi instrucţie al naşilor, părinţilor şi 
mediului în care s-a plămădit fericita naştere. 
Nu surprind şi nici uimesc numele de calibrul 
Televizor Stănescu, fiindcă nu le putem 
raporta la niscaiva temeiuri culturale, ci, 
eventual, la actualul stadiu al electronicii de uz 
casnic – mâine putând să apară la fel de bine 
pronumele Ipod Stănescu, în ton cu 
dezvoltarea impetuoasă a tehnicii veacului. La 
Starea Civilă s-a înregistrat naşterea lui Struţ 
Modest, Rândunel Pisică, ori Renato Lacrimă. 
Bietele pronume, nu de tot hilare în sine, 
capătă plus de expresivitate ridicolă când se 
însoţesc de-a dreptul exploziv cu numele de 
familie: aflaţi că suntem contemporani cu 
Alexandru-Dick Păsărică şi cu Supplexa-
Memoranduma Orac... (R.S.) 

 

* 
18 MAI 2013, în intervalul orar 19.00-

24.00, la Muzeul „Mihai Codreanu”, cunoscut 
şi ca Vila Sonet, din inițiativa Muzeului 
Literaturii Române Iași au putut fi răsfoite mai 
multe reviste ieşene literare, de cultură şi de 
atitudine: Cronica Veche, Timpul, Convorbiri 
literare, Dacia literară, Cronica, Însemnări 
ieşene, Feed Back, ALECART, Poezia, Zona 
literară și Gazeta de pe Gard. „Noaptea 
revistelor deschise” a fost unul dintre 
numeroasele evenimentele organizate, în acest 
an, în cadrul proiectului european „Noaptea 
Muzeelor” – eveniment internaţional de 
succes, patronat de Consiliul Europei, de 
UNESCO și de Consiliul Internațional al 
Muzeelor. Noaptea muzeelor este pandantul 
nocturn al Zilei Internaţionale a Muzeelor, 
care are loc întotdeauna pe 18 mai. 
Aproximativ 3.000 de muzee din Europa s-au 
alăturat iniţiativei şi au sărbătorit evenimentul 
prin deschiderea simultană, excepţională şi, de 
cele mai multe ori, gratuită. (G.P.) 

 

 

 

 

ROMÂNII E PROȘTI!
 

Suntem poporul cel mai cretin din Europa! Cimpanzeii 
au un IQ care ajunge până la 95. Al românilor se poticnește 
la 94. Carevasăzică, am fi mai idioți decât maimuțele! 
Constatările de mai sus n-au fost stuchite printre dinți de 
cine știe ce românofob extremist, ci, zice-se, sunt rodul unor 
investigații științifice întreprinse „de mai multe universități 
europene”. Nu se precizează care, cum, când și cu ce 
metodologie. 

Se vorbește doar despre un anume Test Raven, care se 
referă la „inteligența generală nonverbală”. Orice test 
presupune testări, așa că din nou apar întrebări: când, câți, 
unde, cum? Câți români au fost testați, din ce medii, la ce 
vârste? Articolul intitulat „Mulți, dar proști”, semnat de 
Mihai Giurgea, a fost postat pe site-ul „Capitalism pe pâine” 
într-o evidentă stare de jubilație masochistă. Autorul nu 
numai că subscrie fără rezerve la afirmațiile potrivit cărora 
românii ar fi mai proști decât cimpanzeii, dar și plusează 
entuziast: „O bucată mare din poporul român a involuat și a 
devenit o specie inferioară”. Ar rezulta că, odată și odată, 
românii fost-au deștepți in corpore, dar s-au prostit pe felii. 
Noua „specie inferioară” ar fi compusă din „sărăntoci și 
incapabili” (ciudată alăturare!). 

Cum putem scăpa de ei? Simplu: „dacă cerșetorii (n.n.: 
„cerșetori” ar fi toți cei asistați de stat, inclusiv, probabil, pe 
temeiuri medicale) se vor revolta - și o vor face cu siguranță 
– să-i omoare până când revolta va fi pusă în genunchi. Ați 
auzit corect: să-i omoare. Ca să trăiască, unii români ar 
trebui să moară.” Parcă-l văd pe dl. Giurgea-Mengele 
operând selecția: tu, bogatule, la dreapta, tu, sărăntocule, la 
stânga și la zid! 

Tot din tezaurul gândirii aceluiași autor: „E timpul să 
zicem pe față că ratații și sărăcia merită disprețuiți. Iar 
admirația o merită cei bogați, independenți și puternici.” 
Becali este bogat, independent și puternic. Bietul meu IQ nu-
mi îngăduie să-l admir în nici un chip! Într-o țară în care 
marile averi s-au obținut mai ales prin fraudă, e greu să 
pretinzi admirație pentru îmbogățiții de război (războiul 
românilor cu sărăcia) și să-i creditezi cu hiperinteligență doar 
pentru că s-au priceput să-și rotunjească ilicit conturi în 
străinătate. Departe de mine c-am fi o țară doldora de deștepți, 
dar nici să juisăm când suntem arătați cu degetul ca proștii 
Europei pe criterii mai mult decât discutabile! 

Da, avem 150.000 de analfabeți, cei mai mulți din toți 
Balcanii (și majoritatea de etnie romă). Bunică-mea a fost 
analfabetă și-mi iau îngăduința s-o consider una dintre cele 
mai inteligente femei pe care le-am cunoscut. Una-i una, alta-i 
alta. Faptul că 42% dintre români cred că soarele se învârte în 
jurul pământului ține de inteligență sau de cultură? Din nou, 
una-i una, alta-i alta. Chiar conceptul de „inteligență 
nonverbală” exclude penuria de cunoștințe din comensurarea 
inteligenței. Orice posibilă contraargumentare Giurgea 
încearcă s-o respingă vehement. Olimpicii noștri? N-avem 
olimpici. „Diplomele alea cu care nația se mândrește la 
televizor sunt, în general, diplome de... participare.” Dacă-i 
așa, e trist. Dacă nu, e pură insultă la adresa unei generații 
care-și are inteligenții ei. Cum și dl Giurgea va fi fost, câtă 
vreme declară (pe blog) că, încă în liceu, i-a tradus pe 
Nietzsche și Schopenhauer: „mai am traducerile pe undeva, 
cred”. Care o fi calitatea acestor traduceri de licean 
(tălmăcirile din Nietzsche și Schopenhauer au constituit din 
totdeauna pietre de încercare pentru orice specialist în 
domeniu) nu ni se spune. Or fi onorabile, mai știi, pe atunci se 
putea, între timp românii s-au tâmpit. 

Convins fiind că „Pur și simplu românilor nu le 
funcționează creierul la fel de bine ca altor popoare”, Giurgea 
mai menționează, într-o suită de „argumente”, faptul că 
suntem „prea optimiști” – asta indicând tot lipsă de 
inteligență. Dați-mi voie să fiu la fel de convins că-i o prostie 
însăși ideea comensurării exacte a inteligenței (criteriile țin 
mai degrabă de parainteligență), iar extrapolarea datelor unui 
sondaj efectuat nu se știe cum și când la nivelul unui popor e-
o gogomănie – păstrându-mi în același timp credința 
optimistă că nu suntem nici mai deștepți, nici mai proști decât 
alții. N-ar strica să ne amintim spusele lui Țuțea: „De cele mai 
multe ori, proștii sunt atei, intelectualiști până peste poate (...). 
Au mari rezerve față de cei care vorbesc în termenii credinței 
și ai națiunii”. Cam cum o face și dl Giurgea. 

Cu adevărat trist și îndemnând la pesimism este marele 
număr al celor care se înghesuie, pe blog, să confirme fără 
urmă de îndoială că „românii e proști”. Probabil, apelând la 
tactica celui în culpă: cine se delimitează, se exclude. Aș! 
Efect invers! 

 Mircea Radu IACOBAN 

accent 
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