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Pe 12 februarie 2011 s-au împlinit 45 de ani de la 
apariţia revistei „Cronica”. Cîţiva foşti redactori şi 
colaboratori au dorit să marcheze evenimentul prin 
lansarea unei noi reviste, care să-şi afle cu adevărat rostul 
în peisajul publicistic actual, ieşean şi nu numai. Nu 
uzurpăm, prin acest proiect, locul unei publicaţii cu 
acelaşi nume, ci doar vrem a demonstra, prin simplă 
comparaţie, că, deşi se numeşte Cronica veche, aceasta 
va fi o revistă vie, dinamică, mult mai aproape de viaţa 
spirituală ieşeană şi de orizontul de aşteptare al cititorului 
de astăzi.  

   
Decenii la rînd, „Cronica” a fost o revistă de referinţă, 

deseori curajoasă, polemică, în condiţiile cenzurii şi ale 
canoanelor ideologice impuse de partidul hunic (vorba lui 
Luca Piţu). Este adevărat că aceeaşi „Cronică” a făcut şi 
numeroase concesii, îndeosebi în anii ’80, cînd chingile 
ideologice şi politice se strînseseră dincolo de limita 
suportabilului. Cu toate acestea, chiar şi atunci a existat o 
structură de rezistenţă, o osatură care o menţinea pe linia 
de plutire. Se consideră că cea mai bună perioadă a 
„Cronicii” a fost cea din timpul triumviratului Corneliu 
Ştefanache – Corneliu Sturzu – Mircea Radu 
Iacoban. Să nu uităm însă că acela a fost şi intervalul 
(1966-1970) de relativă „deschidere” a regimului, mai apoi 
– după „istorica” vizită a lui Ceauşescu în China – 
reinstaurîndu-se un dogmatism greţos şi o dosariadă 
ameninţătoare ca o sabie a lui Damocles, pentru redactorii 
revistei. 

 
Din păcate, mulţi dintre artizanii, în timp, ai revistei 

nu mai există – şi ne gîndim la Corneliu Ştefanache, 
Corneliu Sturzu, Constantin Ciopraga (director 
onorific), Otilia Cazimir, Al. Dima, George Lesnea 
(membri în colegiul de redacţie), Dan Laurenţiu 
(redactor), Nicolae Barbu (redactor şef-adjunct, 
publicist comentator), Valer Mitru (secretar de 
redacţie), Aurel Leon (redactor), Mihai Drăgan 
(redactor), Andi Andrieş (redactor-şef adjunct), 

Vasile Constantinescu (redactor, secretar general de 
redacţie), Zaharia Sângeorzan (redactor, şef de 
secţie), George Pruteanu (redactor). 
 

Am apelat, pentru a reconstitui acea perioadă, la 
şaptezecistul Mircea Radu Iacoban (secretar general 
de redacţie), la optzeciştii Al. Andriescu (şef de secţie) 
şi Dan Hatmanu (colegiul de redacţie), la Ştefan 
Oprea (şef de secţie, secretar general de redacţie, 
redactor-şef adjunct), la veşnic tînărul şi neliniştitul Al. I. 
Friduş (Alfred Iacobitz), la intempestivii – atunci şi 
mai tîrziu – Al. Dobrescu şi Magda Ursache, la mereu 
elegantul, în stil artistic şi de viaţă, Val Gheorghiu, la 
Al. Pascu, cel căruia i-a plăcut să trăiască (uneori) „la 
limita umanului” (cum se intitula o rubrică a lui, de mare 
succes), la Virginia Burduja (corector, iniţiatoare a 
Concursului: „Autori: copiii!”), la Carmen Vericeanu 
(secretar de redacţie). 

 
Pentru anii ’70-’80 „dă samă” Liviu Leonte, 

redactorul şef din acea vreme; pentru anii ’80-’89 – Ion 
Ţăranu, cel care a condus destinele „Cronicii” în cea 
mai dificilă perioadă a ei; pentru „schimbarea la faţă” – 
Ioan Holban, redactor şef între anii 1990-1996. Tot 
atunci au lucrat în redacţie, pentru scurtă vreme, Cătălin 
Ciolca, Florin Cîntic, Cassian Maria Spiridon. N-ar 
trebui să lipsească din acest sumar Paul Balahur 
(redactor, secretar responsabil de redacţie), Virgil 
Cuţitaru (redactor), Daniel Dimitriu (redactor), Mihai 
Dumitriu (secretar responsabil de redacţie), Vasile 
Filip (redactor), Doina Florea (secretar de redacție), 
Eugen Iacob/Simion (redactor), Anca-Maria Rusu 
(redactor), Nadina Cordun (secretar de redacție), Paul 
Drumaru, Doru Kalmulski, Gh. Vasiliu, Mădălina 
Burduja – corectori, în diferite etape ale revistei, 
Marius Chelaru, Florin Morun, Sorin Lupaşcu – care 
s-au ocupat de difuzarea revistei şi/sau de realizarea 
unor suplimente de loisir, la începutul anilor ’90. Din 
păcate, unii au ignorat invitaţia, alţii n-au putut fi 
contactaţi. Pe alţii i-am ignorat noi. 

 
Nicolae TURTUREANU 

 
(continuare în pagina 19) 
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 Mihai URSACHI 
 
 
 

FLOARE DE LOTUS 
 

„O lume este o parte înconjurată de cer, 
care conține stele și pămînt și toate 

cele ce se văd, rupte din infinit și...” 
 

(Un filosof din vechime) 
 

Oh globii oculari, globii albaștri, globi de lumină, 
Străluminînd în adînca grădină... 
Lămpi japoneze, deliruri festive, 
Întunecate miresme bețive. 
 
Eu zac prosternat la statuia vergină 
pe malul piscinei secrete cu lotuși; 
în cupe de marmură – fum de rășină 
oh globii albaștri, globi de lumină 
 

Și totuși... 
 

Și totuși îți cer în secunda stelară 
treimea perechilor tale de buze; 
eu sînt cruciatul căzut dintr-o țară 
de peste tărîmuri de veacuri confuze. 
 

(debut în „Cronica”, nr. 3/1968) 

Colaj de Corneliu Grigoriu 

Val GHEORGHIU: 
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CICĂ, NIȘTE CRONICARI... 

 
Ianuarie 1966 – deci, acum 45 de ani. Fulguia. 

Acceleratul 621 sosea în gara Nicolina la 19:22. Printre cei 
ce pândeau ivirea luminilor locomotivei Pacific 231 de 
după cotul Frumoasei, trei „radiofonişti”: Corneliu Sturzu, 
Valer Mitru şi subsemnatul. Bădia Mitru ţinea în dreapta 
un trandafir alb; gazetar de viţă veche, ştia cum se poartă 
floarea să pară gestul şi ceremonios, şi cald şi hâtru 
totodată. Glodul de pe încălţări depunea mărturie că 
suntem (Sturzu şi cu mine) locuitori ai cartierelor din 
preajmă, unde se dăduseră în folosinţă blocurile din 
prefabricate, dar încă nu se croiseră străzile. Mitru, după 
ce dormise ani în şir învelindu-se cu steagurile din 
debaraua Staţiei de radioficare, primise garsonieră în inima 
târgului, vizavi de Poşta Centrală, aşa că avea botinele 
lună. Îl aşteptam pe Corneliu Ştefanache, şi el locuitor al 
cartierului din preajma gării Nicolina. Iată-l, în cadrul uşii 
vagonului: ţine sus, ridicată cu amândouă mâinile, ca un 
trofeu, servieta în care, ştiam, se află macheta celui dintâi 
număr al „Cronicii”, în sfârşit aprobată! Fără îndoială că 
nimeni nu prea are cum să evalueze astăzi la reala lor 
semnificaţie dimensiunile şi rezonanţa evenimentului de 
atunci. A scoate o revistă pare gest de normalitate 
culturală; cine vrea, şi-l ţine punga, acum n-are decât s-o 
facă. Pe vremurile ce încerc să le evoc, în întreaga 
Românie fiinţau patru săptămânale, dintre care în toată 
provincia unul singur – „Tribuna”, la Cluj. Iaşul era 
prezent în „frontul literaturii”, cum se spunea în 
„Directive”, cu  o revistă lunară în format carte şi tiraj de 
buzunar, abia slobozită din chingile proletcultismului şi nu 
tocmai aptă să se înscrie notabil într-un peisaj cultural mai 
colorat, mai divers şi mai dinamic. Epoca încă nu se aurise 
de tot, „stăpânirea” (vorba lui Lesnea) îngăduia deschideri 
de nebănuit până atunci – după cum la fel de imprevizibile 
fi-vor succesivele „strângeri ale şurubului” ce aveau să 
urmeze. „Cronica” nu a părut din senin,  printr-o hotărâre 
de partid; dimpotrivă, târzia şi trudnic obţinuta decizie 
venea în urma unor îndelungi demersuri, memorii, scrisori 
către mărimile zilei, intervenţii în presă şi-n tot soiul de 
şedinţe, unde generaţia mea, ades exaltată şi naivă, s-a 
bucurat de sprijinul unanim al intelectualităţii ieşene de 
acum afirmate şi „validate”. Fiecare dintre alcătuitorii 
primei echipe de conducere renunţa la câte ceva pentru a 
„năşi” râvnitul săptămânal: N. Barbu, la tihna redacţională 
de la „Iaşul literar”, subsemnatul, la o carieră ce părea mai 
mult decât promiţătoare în radiofonie, Sturzu, la jinduita 
catedră universitară, Ştefanache, la o funcţie invidiată. Şi 
cum „stăpânirea” ne considera prea de tot tineri 
(subsemnatul n-avea decât 26 de ani...) a căutat oarece 
acoperire apelând la prestigiul profesorului Ciopraga, nu 
de mult întors de la Sorbona, spre a-l desemna ca director 
onorific (nu a figurat în nici un stat de funcţiuni). Aceasta 
a fost prima formulă de conducere (ciudată: trei adjuncţi, 
un secretar general de redacţie şi nici un redactor şef!) a 
unui săptămânal cu 12.000 ex. tiraj, difuzat prompt în toată 
ţara – parametri greu de atins, ba chiar şi de imaginat azi. 
Întâmplarea face să fiu singurul supravieţuitor al 
cvartetului „întemeietor”. Alături de puţinii rămaşi 
redactori ai primelor numere şi de reprezentanţi ai 
celorlalte vârste ale „Cronicii”, iată-ne adunaţi la iniţiativa 
lui N. Turtureanu şi cu generos „azil politic” acordat de 
Galeriile „Dana”, spre a încerca să marcăm publicistic 
împlinirea a 45 de ani de la apariţia primului număr. Şi 
poate – mai ştii? – pentru a afla o formulă continuatoare 
capabilă să onoreze şi să ilustreze cu adevărat brandul 
ieşean „Cronica”. 

Ne aflăm în jurul aceleiaşi mese şi, mai ales, aceluiaşi 
titlu purtător de amintiri vag edulcorate, dar şi de un 
prestigiu care, în pofida concesiilor şi oscilaţiilor 
conjuncturale, încă nu s-a stins. Stăruie, inevitabil, şi 
sonuri triste: din fotografii ne privesc cei care au fost – să 
le acordăm stropul de înţelegere şi preţuire pe care oricine 
şi-l poate revendica după trecerea Styxului. N-aş zice că ne 
prea iubim între noi; cum spuneam, revista a avut mai 
multe vârste şi, probabil, fiecare crede că aceea pe care a 
slujit-o reprezintă mai fidel spiritul „Cronicii” ieşene. Au 
mai intervenit, între timp, adversităţi şi incompatibilităţi 
peste care se poate trece cumva doar sub semnul unui scop 
aflat deasupra lumeştilor „tragodii”; după care, desigur, se 
vor produce re-aşezările ţinând de normalitate. 

O evocare corectă a traiectoriei revistei nu poate evita 
felierea şi discutarea pe etape; rămâne obligatorie perpetua 
corelare cu mersul vremurilor, care n-a îngăduit nicicum 
menţinerea aceluiaşi tonus, şi, treptat, a impus rigori de-a 
dreptul sufocante. Privind înapoi cu înţelegere şi nu cu 
mânie, se vede că, vreme de 45 de ani, evoluţia revistei 
exprimată prin indicii personalitate, curaj, insubordonare, 
prezenţă activă, adusă până-n pragul protestului, desenează 
o traiectorie cu vârful în jos, în deplină consonanţă cu 
imaginea desfăşurată a şurubului din ce în ce mai strâns. În 
pofida acestei realităţi proprii în grade (prea puţin) diferite 
întregii prese culturale române, este de notorietate faptul 
că, lucrându-se „à contre coeur” (cu excepţiile cunoscute), 
au străbătut cuirasa cenzurii şi, mai ales, a „îndrumării”, 
nu puţine texte neînseriabile în trendul oficializat. Iar 
publicarea literaturii ultra-obediente (în special poezia de 
la pagina întâi...) se făcea cu o anume... insolenţă 
redacţională, parcă anume spre a fi supusă „opera” 
meritatului oprobriu. Cel puţin, văzând lucrurile din afară, 
îmi place să cred că aşa va fi fost. Oricum, de câte ori ne 
întâlnim, la „Dana”, evocăm cu asupră de măsură gesturile 
de închipuită ori reală disidenţă, lăsându-le pudic de-o 
parte pe cele cu semn contrar, care, ne convine ori nu, tot 
noi le-am girat. Dincolo de toate, pentru Iaşul cultural (în 
bună măsură şi pentru cel ştiinţific) „Cronica” a însemnat, 
în perioada ce am cunoscut-o direct, mult. Adăugându-i-se 
în 1969 şi Editura „Junimea”, Iaşul avea acum instrumente 
de afirmare ce-i lipsiseră vreme de un sfert de veac. Se 
putea mai mult? Nu probabil, ci desigur. Ceea ce nu 
înseamnă că se cuvin uitate momentele începuturilor şi că 
titlul „Cronica” e firesc să licărească din an în paşte pe 
frontispiciile unor publicaţii fără legătură cu însăşi tradiţia 
revistei. 

Dacă veţi citi acest articol în revista „Cronica veche” 
înseamnă că, în pofida adversităţilor, s-a izbutit aflarea 
picăturii de înţelepciune necesară apariţiei numărului 
aniversar. 

Dacă nu, nu. 
                                          Mircea Radu IACOBAN 

 

Aurel Leon (aşa-i spuneau toţi lui Aurel Leon) şi a lui Nea 
Mitru – nu i-am ştiut niciodată numele „mic” – care mi-au 
explicat amănuntele de care trebuia să ţin seama în munca 
de „bucătărie” a redacţiei, modul în care era bine să mă 
comport cu colegii, micile lor apucături sau hachiţe, cum 
le spunea bădia Leon, deoarece fiecare în parte era un 
scriitor consacrat, cunoscut, erau oameni trecuţi de prima 
tinereţe, aveau experienţă, dar şi tabieturi pe care trebuia 
să le respecţi, pentru a evita conflicte… Aşa am aflat că pe 
conu’ Fănică Oprea era bine să nu-l contrazici, că se 
supăra tot atât de repede pe cât îi şi trecea, că Zaharia 
Sângeorzan avea un foarte personal simţ al umorului, în 
ciuda feţei sale mereu încruntate… Trebuie să recunosc 
astăzi că sfaturile lor mi-au folosit mult în „procesul de 
integrare în producţie” – clişeu de neînlocuit la vremea 
aceea. Într-un parcurs de aproape un deceniu, şefia 
redacţiei s-a modificat de mai multe ori şi atât domnul 
Profesor Liviu Leonte, dar mai cu seamă prozatorul Ion 
Ţăranu, s-au „căznit” (nu se putea altfel) să scoată de la 
autorităţile de partid şi de stat pentru revistă și o lărgire a 
suprafeţei de imprimare/număr de pagini – şi bani pentru 
colaboratori. Atunci am înţeles că o publicaţie nu rezistă 
fără colaborări externe, adică din afara colectivului 
redacţional – alt concept-clişeu… 

2. „Formaţia completă” a celui mai mare interval al 
existenţei mele în acest cadru, numele cu „domeniul 
cultural” între paranteze, era, după cum îmi amintesc 
acum:  Cineva (redactor-şef), Altcineva – de obicei acelaşi 
Andi Andrieş sau N. Barbu (redactor-şef adjunct); M.R. 
Iacoban sau Ştefan Oprea – secretar general de redacţie. 
Această denumire – secretar general de redacţie – s-a 
folosit până când un Toarş de pe undeva de Sus a zis că 
secretar general în ţara asta era un unic Nicolae 
Ceauşescu! (M-a mirat că mai lăsaseră să existe titulatura de 
academicieni ingineri, că şi acolo era o unică Elena…). 
Pictorul Val Gheoghiu (arte); Zaharia Sângeorzan şi Magda 
Ursache (critică şi istorie literară), Nicolae Turtureanu 
(poezie/proză),Vasile Constantinescu şi Alfred Iacobitz 
(Friduş), cărora m-am alăturat şi eu după atestatul luat 
după opt ani de muncă în redacţie (ştiinţe). După care   
m-am ocupat de pagina de cultură universală – ultima în 
aria latifundiară a paginaţiei… 

Viaţa unui colectiv format din personalităţi bine 
conturate în domenii culturale care se completau reciproc 
nu a fost lipsită de numeroase întâmplări anecdotice, 
pentru care nu o pagină de revistă, dar un număr mare de 
reviste întregi nu ar fi suficiente (şi, nu mai puţin, un 
„condei” ca acela al bădiei Leon – apt şi convingător). Şi 
acum, când am scris această propoziţie, îmi năvălesc în 
memorie sumedenii – aşa se fereşte omul de cifre exacte! – 
de întâmplări, unele mai interesante decât altele... Poate 
scrie cineva, cândva, o carte de amintiri, cu sau fără 
UMBRE… Daţi-mi voie să mă folosesc şi eu de acest 
prilej jubiliar şi să solicit din partea colegilor şi a cititorilor 
fideli ai Cronicii un moment de reculegere şi aducere 
aminte pentru cei care au plecat dintre noi, iar celor care, 
iată!, încă mai pot strânge de-un număr de revistă a 
Cronicii, să le urez Mulţi ani şi mulţi nepoţi! Vezi ce 
spuneam mai la început, fiindcă, din „scris”, scriitorii nu 
ies la pensii – ei pleacă în lumea umbrelor, pentru o vreme 
intră într-un „con de umbră” din conştiinţa cititorilor, ca să 
reapară şi să reaprindă interesul acestora din rafturile 
librăriilor şi bibliotecilor…  

                             Al .  PASCU 

 

CRONICA CRONICARILOR 
 
 

Uraa!!! În sfârşit, mi-a fost respins de semi-redacţia 
acestui număr jubiliar o „limita umanului”..., adică două, 
căci două „bucăţi” a câte 3 pagini fiecare i-am trimis 
colegului Nicolae Turtureanu, care s-a ocupat de acest 
număr oarecum festiv.  

 Faptul în sine nu mă deranjează foarte mult din două 
motive, pe care am băgat de seamă că Nicolae nu le-a 
înţeles; să mă esplic: 

1. La revista Cronica am debutat încă de pe băncile 
facultăţii de Filologie a Universităţii „Al. I. Cuza” şi îmi 
amintesc că acei scriitori ieşeni care o concepuseră şi o 
„scoseseră” (Corneliu Ştefanache, Nicolae Barbu, 
Corneliu Sturzu, Ştefan Oprea, M.R. Iacoban) intenţionau, 
– prin 1969, când am fost angajat „cu carte de muncă” în 
redacţia propriuzisă a revistei – să „întinerească” 
publicaţia cu o pagină scrisă de şi despre mulţimea de 
tineri, elevi şi studenţi, din ale căror scrieri unele 
„văzuseră lumina tiparului”. (Vai! Mă-nnebunesc după 
clişeele astea lingvistice). Am „petrecut” în acea redacţie 
cam un sfert de veac, pînă aproape de ieșirea la pensie… 
Şi, că veni vorba, am auzit o vorbă de duh undeva, pe o 
străduţă  din preajma Universităţii „Petre Andrei”, unde 
am „funcţionat” câţiva ani buni ca profesor de limba 
engleză: nu se spune „am ieşit la pensie”, ci „am intrat la 
nepoţi” – sună mai „optimist” cumva, nu? 

Colaborarea „externă” mi-a oferit prilejul de a-i cunoaşte 
pe cîţiva publicişti care m-au fascinat: pe unii îi ştiam de 
mai înainte, pe alţii aveam să-i cunosc „din interior”, ca 
angajat, la început reporter, mai târziu redactor. 

A trebuit să-mi fac „şcoala” completă şi nu voi uita 
până hăt încolo, când voi ajunge să uit  ce-am făcut cu o 
oră în urmă – nu voi uita răbdarea dăscălească a bădiei 

 
 

Nicolae Barbu,  

Semnul cumpenei  
(patru decenii de istorie a 

 Teatrului Național din Iași).  
Antologie de  

Sorina Bălănescu,  
Editura ARTES, Iași, 2010 

 
 
 

Dan Bădărău,  

Istoria Iașilor  
pînă la 1821 

Editura Academiei Române, 
București, 2010 
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BINE NE-AM REÎNTÂLNIT! 
 

12 februarie 1966 înseamnă pentru noi, ieşenii, data de 
naştere a „Cronicii”, o revistă aşteptată, amânată, necesară 
în spaţiul cultural al Iaşului. Oglindind activitatea 
creatoare din Moldova, dar şi din întreaga ţară, cele 12 
pagini în care apărea, de format mediu, se ocupau de 
actualitatea social-politică a momentului, dar, mai cu 
seamă, de viaţa culturală, artele, literele, ştiinţele 
constituindu-se într-un periplu mereu actual, cu deschidere 
dincolo de graniţele ţării. Fiind secretară de redacţie, e 
potrivit să reamintesc aici paginaţia aerisită a revistei, 
ingenioasă şi îndrăzneaţă, alternanţa de culoare, la apariţia 
fiecărui număr, la începuturi. 

Strîngând în jurul ei elita vieţii culturale ieşene, 
„Cronica” a profitat deplin de „dezgheţul” ideologic din 
1965-1971 şi a adus în paginile ei colaboratori de 
prestigiu, unii interzişi până atunci, cum e cazul lui 
Constantin Noica, N. Carandino sau Adrian Marino. Dar, 
după „tezele” din aprilie 1971, cunoscute generaţiei 
noastre, „Cronica” a resimţit şi ea tensiunea ideologică. La 
început, pe un spaţiu redus. Obligatoriu, editorialul politic 
de la pagina întâi se învecina cu versuri patriotice, sau cu 
un articol de profil marxist. Treptat, revista, asemeni 
întregii prese româneşti, devine tot mai aservită 
totalitarismului. E drept că doar formal. Pentru că, după 
nelipsitul citat de început din ultima cuvântare, produsă de 
Ceauşescu, urma articolul propriu-zis, în tonul specific 
autorului respectiv. Erau citate în care nu credea nimeni, 
dar ne ofensau de acolo, din albul paginii şi rigoarea 
scriiturii. Aproape ne obişnuisem cu prezenţa lor, aşa cum 
nu ne mai mirau reproducerile celor doi dictatori, după 
fotografii sau portrete realizate de artişti plastici cunoscuţi. 
Asta pentru că regimul totalitar părea veşnic, pentru că 
trebuia să supravieţuim asigurându-ne siguranţa familiei 
dar şi exercitarea profesiei. Mulţi dintre noi ne-am 
acomodat, am acceptat cu resemnare duplicitatea acestei 
existenţe, una gândind şi crezând, alta vorbind. De fapt, ne 
încorseta Frica, o frică permanent cuibărită în tainiţele 
creierului nostru. Ea era amplificată şi de convingerea că 
printre noi existau informatori ai Securitaţii. Atenţi mereu 
să nu comitem vreo gafă, să nu apară un portret al 
Tovarăşului cu o singură ureche, să nu apară vreo greşeală 
într-un citat de-al lui sau într-o cuvântare, fără rost de fapt 
reprodusă după „Scînteia”, îi învinuiam pe Ei de laşitatea 
noastră, asistând neputincioşi la degringolada revistei. Din 
„Cronica” de început puţin mai rămăsese în 1989, când, şi 
mă refer la ultimele numere, devenise aproape de necitit. 
Din păcate, nici după 1990 „Cronica” nu şi-a regăsit 
aplombul de început. Neavând un program limpede 
definit, a îngăduit în cuprinsul ei sumedenie de oportunişti, 
varii pendulări ideologice. Redacţia s-a împărţit în tabere 
după simpatii politice. Tabere tot mai subţiate numeric, 
redactorii fiind tot mai puţini. Trăiam în capitalism, vânam 
acum sponsorii. Puteam spune ceea ce vedeam, gândeam 
şi simţeam cu adevărat, dar trebuia să avem şi unde.  

Cei 23 de ani trăiţi în colectivul revistei „Cronica”, cu 
treceri de clipe plăcute şi mai puţin plăcute, îi consider o 
experienţă de viaţă care m-a ajutat să înţeleg mai bine 
trecutul, dar şi prezentul. Printre puţinele bucurii rămase 
numărându-se cititul, îmi face plăcere să regăsesc, în 
pagina de „Opinii”, deschizând zilnic „Ziarul de Iaşi”, 
nume cunoscute, foşti colaboratori sau redactori ai 
„Cronicii”. Lor şi tuturor celor care au fost apropiaţi ai 
revistei, un nostalgic, la încheierea acestor rânduri, „Bine 
ne-am reîntâlnit!”. 

Carmen VERICEANU

 

... ESTE PE PLANETA INVENTATĂ 

CHIAR DE EL 
 

Poetul, publicistul şi filosoful Vasile Constantinescu a 
rămas în memoria celor care l-au cunoscut şi l-au citit 
omul blând şi echilibrat, figura care inspira toleranţă, 
generozitate şi armonie. Coborât din Mitocul de Botoşani 
în freamătul Iaşului universitar, avea să fie studentul 
cunoscuţilor profesori de filosofie Petre Botezatu, Vasile 
Pavelcu, Ernest Stere, Titus Raveica, Tudor Ghideanu şi 
Radu Negru, de la care i-a rămas tentaţia cunoaşterii 
superioare a vieţii pornind de la spaţiul pur al ideilor, el 
însuşi împlinindu-şi cu timpul destinul gânditorului cu 
spirit ales. L-am cunoscut la „Cronica”, revista care a jucat 
şi joacă un rol important în cultura Iaşului, acolo unde se 
hotărau destine literare şi unde a şi debutat ca poet. Într-o 
polemică dialogală, căreia i-am făcut cu greu faţă, nu s-a 
lăsat până nu m-a convins că „reflecţiile filosofice” sunt 
mai degrabă „autoironii” textuale, lucru pe care l-a şi 
demonstrat în romanul său de mai târziu Fragment dintr-o 
piele de şarpe (1997). Avea o interesantă viziune asupra 
istoriei omului, ca parte a istoriei spiritului cu destin 
cosmic, la ea nu se ajunge decât luând date fundamentale 
din ştiinţă, filosofie, religie şi chiar din mitologie, în 
completare cu istoria văzută şi dinspre partea 
transcendentală a raţiunii. Scria pagini întregi de revistă 
despre existenţă, fenomen care nu se poate explica decât ca 
ceva ce ţine de un plan superior în ordinea raţionalităţii 
universale, nu se poate admite opinia că universul ar fi o 
„finalitate fără scop”, sensul existenţei fiind libertatea ca 
esenţă a spiritului. Citeam cu interes meditaţiile sale 
asupra destinului, astralului şi asupra codului genetic al 
spiritului uman, asupra planului transcendental, fiecare 
individ realizându-şi sau nu menirea de-a lungul vieţii în 
funcţie de toţi aceşti factori.  

Vasile Constantinescu a lăsat o operă consistentă, în 
primul rând volumele de poezie La ţărmul clipei (1970), 
Am inventat o planetă (1978), Spaţiul dintre cuvinte 
(1981), Sfera cu raze inegale (1985), O lume de senzaţii 
(1996), în care întâlnim o lirică cerebrală şi fantezistă, una 
situată în imediata vecinătate a filosofiei, dar şi una care 
înseamnă lucrul gingaş, înaripat şi sacru. A scris apoi 
volume de proză şi meditaţie, între care Dincolo de 
geamanduri (1990), Cartea cu semne fermecate (1997), A 
opta zi de la facerea lumii sau Fragment dintr-o piele de 
şarpe (1997), Destinul spiritului şi secolul XXI (1998), 
666. Misterul numărului apocaliptic, unele dintre aceste 
cărţi fiind răsplătite cu premii literare. În urma lecturilor 
lor, cititorul rămâne cu idei şi întrebări tulburătoare. 
Pornind de la motivul cărţii, scriitorul a ajuns până la 
imaginea universului însuşi şi se întreabă probabil şi acum, 
acolo sus unde este, care sunt condiţiile transcendentale ale 
intelectului, în ce Carte se scrie despre cuvântul care a fost 
la început, dar Cartea codului genetic datorită căruia există 
viaţa şi unde-i Cartea care a fost acel atom primordial din 
care s-a născut fabuloasa metagalaxie? 

Întreaga activitate şi-a dedicat-o revistei Cronica, 
alături de colegii şi colaboratorii ei, dar mai ales cărţilor pe 
care le-a scris cu însufleţire şi cu credinţa că se află pe 
drumul cel bun în destinul său. Opera, ca şi subiectele 
profunde ale ei, se situează între înfăptuirea valorii şi 
cunoaştere, între rigoare şi sensibilitate, apelând adesea la 
linia echilibrului în ideea că perspectiva axiologică a 
oricărui demers trebuie să rămână adevărul şi frumosul. În 
toamna anului 2004 a plecat dintre oameni discret, sfios şi 
demn, zburând către planeta pe care chiar el a inventat-o, 
dacă ţinem seama de titlul uneia dintre cărţile sale. O 
premoniţie şi apoi o lungă tăcere de după zgomotul teluric, 
lăsând o operă şi o inconfundabilă amintire celor ce l-au 
cunoscut şi preţuit. 

   
Nicolae BUSUIOC 

ŞAHUL DE LA „CRONICA”
 

Dacă e să-mi amintesc de „Cronica” de odinioară, ar 
trebui să încep, şi aşa şi fac, menţionând trecerile mele 
prin redacţia acesteia de atunci, redacţie aflată la doi paşi 
de Piaţa Centrală. De cele mai multe ori, evenimentele (le 
numesc astfel pentru că le consideram momente distincte 
pentru deplasările mele de atunci prin Iaşi) se petreceau 
după ce mă perindam pe la sediul „Convorbirilor literare”, 
pentru a preda „Paginile bucovinene”, supliment literar al 
Sucevei, acceptat spre propulsare publică de redacţia 
ieşeană de odinioară. De cele mai multe ori, întâmplarea 
(s-o numim astfel spre a nu se înţelege altceva) se 
consuma în prezenţa poetului Corneliu Sturzu, redactorul 
şef adjunct al cunoscutei publicaţii. Corneliu Sturzu îşi 
potrivea ochelarii şi-şi arunca privirile peste ceea ce pentru 
noi, sucevenii, constituia nu o simplă izbândă, ci o 
încântare, chiar dacă nu dispuneam decât de opt pagini 
pentru suplimentul în cauză, nelipsite desigur de restricţiile 
tematice cunoscute. Atenţia lui Corneliu Sturzu devenea 
punctul forte al banalelor înfruntări, mai ales atunci când 
perioada vizată includea şi un eveniment politic ce se cerea 
marcat, cum se ştie. Şi chestiunea respectivă îl interesa în 
primul rând, deşi simţeam eu că nu merită precipitarea în 
cauză. Numai că exigentul redactor şef asta vroia. Nu ştiu 
şi nici nu încerc să-mi imaginez cât de sinceră era 
severitatea fluturată de blondul poet. 

Dar să revin de unde am plecat: la „Cronica” ieşeană, 
pentru că acolo se muta centrul de atenţie despre care mi-
am propus să vă relatez. Cum, necum, intram în sala mare, 
ce-i adăpostea pe redactori (cu excepţia englezistului Al. 
Pascu, se pare). Mai de fiecare dată, şi motivul notaţiilor 
de faţă chiar aşa ceva şi-a propus să fie, acolo se aflau în 
faţa tablei de şah Nicolae Turtureanu şi Ioanid 
Romanescu. Bineînţeles că se fuma vârtos, iar cei doi 
combatanţi îşi ţinteau privirile asupra tablei de şah, fără a 
da importanţă comentariilor şi foielilor din preajmă. Că 
astea nu lipseau, se înţelege. Şi-l am în vedere pe Ioanid, 
îndeosebi, cel care îşi afişa masca aceea inimitabilă a 
concentrării, peste care sau dincolo de care nu exista 
nimic. Probabil aşa ceva vroia să fie, mai ales că renumitul 
poet nu scotea nici o vorbă, deşi Turtureanu se rupea din 
când în când din tabloul static schiţat şi fie chicotea 
şmechereşte, fie adăuga câte o replică la zicerile ce se 
vehiculau prin preajmă. Şi se vânturau nu puţine, 
bineînţeles. Dar tabloul părea ori se voia nemişcat, deşi în 
toată acea vreme pe-acolo se perindau diverse personaje 
ori se adăugau mici ironii şi apostrofări mai mult sau mai 
puţin potrivite. (Din nefericire, n-am reţinut mai nici una 
dintre cele consumate, poate şi din cauză că disputele celor 
doi meritau atenţia privitorilor din preajmă). Acum, când 
încerc să revăd acele scene pierdute în timp, realizez că 
sala în care se petreceau toate acestea n-ar fi avut nici o 
importanţă, dacă n-ar fi existat partidele de şah despre care 
amintesc. Îmi pare rău că n-am urmărit decât secvenţial 
renumitele confruntări (a nu se trece cu vederea durata 
acestora) şi nu pot să conchid aici cam cum se încheiau 
ostilităţile dintre Ioanid şi Turtureanu. Mai ales că nu era 
vorba de doi parteneri întâmplători, dată fiind ambiţia 
fiecăruia. Cred însă că finalul acelor meciuri, uneori 
interminabile, avea de fiecare dată specificitatea aşteptată. 
Altfel nici nu s-ar fi explicat curiozitatea, dacă nu şi 
interesul, celor din preajmă. Poate şi din acest motiv este 
nevoie, se impune, să ne aducem aminte de revista 
„Cronica” de atunci, de ceea ce a reprezentat existenţa 
acesteia în climatul spiritual de odinioară. 

 
Ion BELDEANU 
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cronica veche 4 

Nicolae Turtureanu: – Stimate domnule Liviu Leonte, 
cum ați ajuns, la începutul anilor ’70, redactor șef la 
Cronica? Erați profesor universitar la Filologie – mi-ați fost 
și mie profesor, cînd eram în anul IV, țineați un curs de 
poezie contemporană – aveați stagii în Franța, erați un 
profesor stimat de studenți datorită unui mod mai... 
occidental de comportament și interacționare (cum s-ar zice 
astăzi) cu alumnii. Păreați, ca să zic așa, un tip blînd, bun și 
cam apolitic. Nimic nu părea să vă recomande pentru funcția 
de redactor șef la un „săptămînal social-politic-cultural”, 
cum se subintitula Cronica. Și totuși... 

 
Liviu Leonte: – După o perioadă cam agitată, pentru care 

nu eram pregătit, în țară, am fost numit de Ministerul 
Învățămîntului, în cadrul Acordului cultural româno-francez, 
lector la Universitatea din Montpellier. Aceasta se întîmpla în 
1964, ecou al deschiderii, căci deschidere a fost totuși, nu 
numai în domeniul cultural. După doi ani, stagiul a fost 
prelungit cu încă doi ani, de astă dată de Ministerul francez de 
resort, acordîndu-mi-se titlul de conferențiar pe care nu l-am 
avut niciodată în România. Universitatea din Iași a protestat 
în scris, motivînd că sînt indispensabil, adică nemaipomenit 
de valoros. Asta după ce în 1952 mă expediase fără nici o 
explicație, probabil la ordine superioare. Noroc că după vreun 
an de „libertate”, timp în care trecusem puțin și pe la „Iașul 
Nou”, am reușit să fiu admis ca cercetător la Filiala 
Academiei în colectivul de filologie. Nu prea mi-a convenit, 
dar am profitat pentru a-mi completa cunoștințele de limbă, 
absolut necesare mai ales pentru cine studiază istoria 
literaturii pînă pe la sfîrșitul secolului al XIX-lea. Aici am 
început și chiar finalizat parțial lucrul la ediția „Negruzzi”. 

Așadar, în 1968 m-am întors, am redevenit lector la 
catedra de Literatură română și universală, așa cum fusesem 
numit în 1961, cînd am fost rechemat la Universitate. Colegii 
din generația mea erau deja conferențiari, cu teza de doctorat 
aproape terminată, dacă nu și susținută. M-am înscris și eu și 
apreciam că în trei-patru ani aș fi putut să fiu alături de ei.  

Într-o zi, prin 1969 cred, am fost chemat la primul-
secretar al județului, un om cult, la zi cu lecturile (cînd își mai 
făcea oare timp?), pe scurt un om politicos și distins. Rara 
avis! După o scurtă conversație mi-a propus direcția Editurii 
Junimea care atunci lua ființă. Mi-am luat un iluzoriu răgaz 
de o zi și, cu o jenă imensă, am explicat de ce nu pot accepta. 
N-am să uit niciodată acel moment pe care l-am interpretat ca 
pe o impolitețe din partea mea. „A mai trecut o vreme”, vorba 
poetului și peste cîteva luni, la o ședință în biroul secretarului 
cu propaganda, în numele unui „grup de tovarăși”, cineva 
face propunerea să devin „redactor șef” la revista „Cronica” 
(post care nu exista pînă atunci). S-a mai discutat, mi-am dat 
seama că lucrurile sînt clare de astă dată și ne-am despărțit, 
fără ca eu să dau vreun răspuns. A fost o „tacită reconducție” 
din partea ambelor părți. De ce, m-ai întrebat printre rînduri. 
În primul rînd, peisajul cultural arăta altfel după cei patru ani 
în care fusesem plecat. Adia un aer respirabil, se scria altfel, 
mai în spiritul adevărului, se refăcuse măcar parțial legătura 
cu occidentul, se trăia mai bine decît în „obsedantul deceniu”.  

Nu credeam că termenul „politic” se referă la activitatea 
politică din țară și din lume, ci la modul în care apare sau nu 
în cultură, în produsele literare, artistice. Așa apărea 
„Cronica” atunci, așa a apărut și după venirea mea pînă cînd 
s-a umblat „la șurub”, după sintagma lui Sorescu. Dacă am 
regretat la început că nu am acceptat „Junimea” este faptul că 
la „Cronica” era acea obligatorie apariție săptămînală, cînd de 
multe ori trebuia să intervii în revistă în ultima clipă sau chiar 
cînd începuse să se tipărească. Uneori erai obligat să modifici 
întreaga structură a numărului respectiv. Îmi amintesc că, la 
finele anului 1977, se sărbătorea aniversarea republicii. Ei 
bine, cu două zile înainte de apariție, am primit un telefon să nu 
fie nimic critic la adresa monarhiei, ceea ce ni s-a părut cu totul 
absurd, pînă cînd am aflat că șeful statului urma să plece în 
Anglia la invitația reginei Elisabeta. 

De redacție, de oamenii cu care am lucrat m-am legat mai 
mult decît oriunde altundeva mi-am desfășurat activitatea. 

 

– În iulie-august 1971, eram proaspăt redactor la 
Cronica – venisem prin transfer de la Radio Iași pe postul 
rămas liber după plecarea lui Al. Dobrescu la revigoratele, 
tot atunci, Convorbiri literare. Ați fost chemat la București, 
la C.C., la o consfătuire a redactorilor șefi, sau cam așa 
ceva. M-ați luat și pe mine, ca să adun niscaiva colaborări de 
la scriitorii „capitaliști”. Pe drum, șoferul nostru, Radu, a 
făcut „pana prostului”. „Coincidența!”, zicea el, cînd se 
ciocneau două mașini, sau cînd rămînea, ca atunci, fără 
benzină. Ne-am amuzat copios, la dus, dar la întoarcerea de 
la București nu ne-am mai amuzat. Îmi amintesc și acum: 
cînd ați ieșit de la acea „consfătuire” – de fapt, fusese o 
chemare la ordin – erați mai palid ca de obicei. Și ați spus cu 
năduf: „Domnule, s-a terminat...” Ce se întîmplase, de fapt? 

 

– Dragă prietene, dragă „domnule poet” îți spune „domnul 
critic”, așa cum ne adresăm în intimitate, cum să nu-mi 
amintesc? Regret doar că nu ți-am făcut pînă la capăt educația 
politică. Nici nu mai știi că aceea nu era o consfătuire, ci 
celebra plenară din iulie 1971, cînd politica culturală a suferit o 
schimbare care s-a dorit radicală. Ștabii erau pregătiți să 
condamne lipsa de vigilență cu exemple concrete, greșelile 
curgeau cu ghiotura în discursuri, niciodată nu mai auzisem așa 
torent de indignare simulată, inclusiv la activiști care păreau 
înainte mai aproape de normal. Eu transpiram și așteptam să 
vină rîndul „Cronicii”. În revistă apăruse un fragment dintr-o 
piesă a lui Marin Sorescu, intitulat Dimineața în pădure. 
Publicată, piesa a fost intitulată A treia țeapă. Fragmentul 
cuprindea scena cu Vlad Țepeș în pădure între cei doi trași în 
țeapă și cu femeia care-i blestemă pe turcii cu care domnul 
sperie lumea și care ar motiva măsurile drastice pe care ar fi 
silit să le ia. Textul a fost citit de marele public ca o parabolă a 
puterii și a personajului pe care o întruchipa în anul scrierii, 
revistele s-au epuizat rapid de la chioșcuri, cei care răspundeau 
de presă s-au înspăimîntat și la Iași și la centru. Toți cu care mă 
întîlneam în pauze la plenară erau la curent, discutau cu mine 
cu un aer compătimitor. Cînd tovarășul Ilie Rădulescu a citat 
„Cronica”, a pomenit de prezența în revistă a filosofului 
nomina- (a urmat o tuse și o scurtă pauză, apoi a reluat) 
nominalist Constantin Noica, a trecut apoi la alte publicații. 
Ce se întîmplase, am aflat mai tîrziu. Textul lui Sorescu a 
părut atît de incendiar, încît a fost oprit la un nivel înalt, nu 
la cel mai înalt întrucît ar fi trebuit să cadă multe capete. A 
fost sancționat nu prea grav d. Iordăchescu de la Direcția 
presei, cum se numea cenzura, care a aprobat publicarea fără 
a se ocupa de posibile subtexte. Era și este un om inteligent 
care știe să interpreteze un text literar. De altfel, sensul 
piesei nu este cel incriminat atunci, ci se referă la limitele 
puterii. Astăzi nu mai spune nimic aluziv, atunci, puțin după 
plenară, a fost publicată și s-a jucat cu săli arhipline și 
ropote de aplauze. Am ieșit sfîrșit de la plenară și am știut 
că urmează zile grele. Am reținut din toată demagogia 
agresivă doar două intervenții: Ion Iliescu care a arătat că, 
dacă s-au făcut greșeli în munca de propagandă, toți sînt 
responsabili și Mircea Malița, Ministru al Învățămîntului, 
care și-a apărat oamenii, indiferent de locul ocupat în școala 
românească. 

Repercusiunile s-au văzut (= citit) imediat, dar o bună 
bucată de vreme nu au fost atît de drastice cum ne așteptam.  
 

Perioada de relativă liberalizare lăsase urme care nu puteau fi 
șterse. Cei de la Ministerul Culturii (care avea atunci altă 
denumire) știau pînă unde să meargă cu exigența, erau și ei 
controlați și mai mult transmiteau indicații decît le dădeau din 
proprie inițiativă. Pe plan local, depindeai foarte mult de 
atitudinea și de profilul primului secretar. Cel care era la 
venirea mea la „Cronica” a plecat după plenară, persoană 
civilizată, cu înțelegere pentru cultură, fără să-mi fi spus nici 
un cuvînt despre istoria cu piesa lui Sorescu. A venit un prim-
secretar pragmatic, preocupat de problemele, care începeau să 
devină acute, ale stării materiale a populației. La „Cronica” 
subvențiile se micșoraseră simțitor, publicitatea scăzuse și ea, 
conducerea locală nu dădea nici un semn. Totuși, cam tîrziu, 
m-am trezit cu un telefon de la dînsul, solicitînd, adică el de 
la mine, o întrevedere la sediul revistei. A venit, i-am spus 
durerile noastre, a luat măsuri care, chiar dacă nu au rezolvat 
situația, ne-au ameliorat-o. În sfîrșit, dar nu în cele din urmă, 
a venit și un prim-secretar coborît la munca de jos din cauza 
îndrăznelii de a-și spune franc părerea, chiar dacă ea nu 
coincidea cu a șefului suprem. 

Om inteligent, cunoscător al cîtorva limbi străine, cu 
școală făcută la timp, putea fi un stimulent pentru noi. Avea 
păreri în toate domeniile, de la cele tehnice la cele culturale, 
pe care le impunea fără să asculte și „altera pars”. „Cronica”, 
spre nenorocul ei, avea trecut pe frontispiciu și săptămînal 
„politic”. Deci ea trebuia să fie în primul rînd consacrată 
politicii, apoi științei și la urmă culturii. Exista revista 
„Convorbiri literare”, deci noi nu trebuia să publicăm 
beletristică, cronici literare etc. „Cronica la Nicolina!” Ne-am 
străduit și am reușit să acordăm un spațiu mai generos științei, 
i-am consacrat chiar un număr special destul de reușit, dar 
astfel de preocupări nu aveau cum să atragă publicul larg. Am 
avut imprudența să întreb, cu cele mai bune intenții, ce 
publicație ar putea fi un model pentru o revistă, dar era prea 
inteligent ca să citeze „Era socialistă” sau „Munca de partid”. 
Am respirat ușurați cînd am pregătit numărul apărut cu ocazia 
Festivalului de poezie, dar atunci cînd aveam o foaie în plus 
și o consacram literaturii eram mustrați. Nu au lipsit nici 
intervențiile în sumarul revistei. Cînd a apărut în „Flacăra” o 
notă injurioasă la adresa „Cronicii”, după publicarea unui 
comentariu critic la un volum al lui Păunescu, am pregătit un 
răspuns spiritual care, la județ, a fost scos din pagină. Cînd  
m-am dus la primul-secretar și am întrebat de ce?, am aflat că 
nu era oportun. Era o dispută pur literară, dar poetul Păunescu 
avea o putere absolută, era o prezență fascinantă, chiar dacă 
revoluția lui avea „voie de la poliție”.  

Pentru a reveni la subiect, nu uit nici ce s-a întîmplat mai 
tîrziu la o analiză a revistei „Cronica” la județeana de partid. 
Referatul a fost întocmit de unul din instructorii de la 
propagandă, poet ratat cu specific pășunisto-patriotic, doritor 
să prindă un post de conducere la „Cronica” (se apropia 
rotirea cadrelor).  

Referatul avea binecuvîntarea noului secretar cu 
propaganda, trecut pe la radio și, se spunea că, inițial, fusese 
ofițer cu epoleți albăstrii. Referatul ne făcea praf, nici unul 
dintre vorbitori nu l-a pomenit, iar primul-secretar cu care mă 
aveam cînd mai bine, cînd mai puțin, a trecut peste el la 
concluzii ca și cum nici nu ar fi existat. Poetul activist a 
pierdut trenul, a venit altcineva la conducerea revistei și, cu 
toate strădaniile, nu era în cărți nici la a doua rotație, fiind 
prevăzut cineva din redacție. Dar mișcarea de rotație s-a 
prefăcut în mișcare de revoluție și evenimentele redacționale 
au luat alt curs. Atunci, în 1979, secretarul cu propaganda a 
ajuns ministru adjunct la Cultură dar, căciula fiind prea mare, 
a cedat psihic și s-a întors la Iași pe un post obscur de activist. 

 
– Domnule profesor, nu vă ascund faptul că, în redacție, 

dar mai ales „la partid”, erați considerat un tip „moale”. 
Totuși, așa „moale”, ați condus redacția timp de 10 ani. 
Exact anii cînd începea a crește – dar încă nu înflorise – 
cultul personalității ceaușiste, cînd șurubul ideologic se 
strîngea tot mai mult. Cum ați rezistat acestor presiuni? 

 
– „Jupîn Dumitrache: adicătele, cum vine vorba asta? 

Ipingescu (după adîncă reflexie): A! înțeleg! (...) știi: 
masă... sufragiu...” Întrebarea mă pune în încurcătură, ca pe 
ambele personaje caragialene. Las la o parte faptul că s-a 
scris cum umblam pe culoarele redacției strigînd 
„reacționaro!”, tare, așa ca să audă toată redacția că sînt 
devotat partidului. Poate că mă comportam „moale” (de astă 
dată am trecut pe adverb) în loc să fiu (nu-mi vine în minte 
un cuvînt) scandalagiu. Mi-ai făcut un portret prea generos 
la început, dar cam așa sînt de felul meu, din familia mea de 
învățători, din școlile urmate (Liceul Internat), din 
experiența franceză. Cred că mi-am făcut conștiincios 
datoria (nu știu dacă am reușit totdeauna), am căutat să 
urmăresc și detaliile, nu numai ansamblul. Atmosfera într-o 
redacție nu e deloc idilică, sînt caractere diferite, uneori 
divergente, ciocnirile sînt inevitabile într-o instituție unde 
lucrează scriitori, publiciști, actori etc. Uneori știi, alteori 
nu, cine are dreptate, nu trebuie să intri în nicio partidă, 
conflictele trebuie aplanate în numele solidarității de 
breaslă. 

 
Redacția Cronicii (1976) 
 
Andi Andrieș 

Nicolae Turtureanu 

Nicolae Barbu 

Zaharia Sângeorzan 

Al. Pascu 

Vasile Constantinescu 

Liviu Leonte (redactor-șef) 

Val Gheorghiu 

Ștefan Oprea 

Al. I. Friduș 

 

(Foto din Arhiva Ștefan Oprea)  
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Iată, spun acum ce n-am spus nimănui. Spre sfîrșitul 
mandatului, am fost chemat la secția de propagandă împreună 
cu poetul redactor șef de la „Convorbiri literare” pentru a ni 
se comunica necesitatea de a găsi alte locuri de muncă pentru 
doi redactori, cîte unul din fiecare redacție. Mobilul: dosarul 
părinților. Era vorba de doi redactori foarte buni amîndoi pe 
posturile respective. Ei bine, nu m-a costat nimic să pledez 
pentru valoarea lor, să mă pronunț împotriva renașterii acelei 
stupidități a originii sociale nesănătoase. Nu știu dacă 
intervenția mea a avut vreun rol, dar măsura propusă nu a mai 
fost finalizată. Mă opresc aici, văd că am început să mă laud – 
dovadă de prostie – și mîine-poimîine încep să bîlbîi 
înjurături la adresa predecesorilor – dovadă de ticăloșie. Cum 
adică, cei care au reluat viața literară la Iași după război sînt 
aliniați într-un cimitir al elefanților? Adică redacția „Iașului 
literar”, Constantin Ciopraga, N. Barbu, Andi Andrieș, Horia 
Zilieru, Florin Mihai Petrescu, D. Costea, Lucian Dumbravă 
și cei care au mai trecut pe acolo și nu mi-i amintesc acum 
merită disprețul genialității noastre? Să nu-l uit pe D. Ignea, 
redactorul șef care, cu modestie, apela la colegi pentru a le 
cere părerea, respecta colaboratorii, publica tinerii care au fost 
capabili să-și continue cariera literară. Cît despre „moliciune” 
e bine de reluat discuția, fie numai și oral, punctual și atunci 
putem vedea unde am fost mai slab, unde nu. 

 
– Pe lîngă presiunea ideologică, a mai apărut și cea 

economică, revista nu mai era finanțată în totalitate de la 
buget, trebuia să obținem niscaiva fonduri din... publicitate. 
Cum și cui să faci publicitate, într-o economie centralizată și 
controlată, în totalitate, de stat? Îmi amintesc că publicam 
pagini întregi de... șuruburi, sau alte componente, de la 
Fabrica de rulmenți din Bîrlad, de-un exemplu, sau făceam 
reclamă – de perfectă nulitate – la mașini agricole, la 
tractoare... Evident că nimeni nu-și putea permite, nici n-
avea voie să-și cumpere un tractor... 

 
– Vai, vai! Recomandam celor amatori să cumpere 

locomotive reparate la atelierele din Pașcani. Trebuia de 
multe ori să mă duc eu, sau alt coleg din conducerea revistei, 
pentru a discuta cu conducătorul întreprinderii sau al 
instituției să hotărască dacă dă și anume cît și cum să scoată 
din buget, care și el se subția de la an la an, pentru a se 
milostivi cu și mai necăjiții de la „Cronica”. Cred că am fi 
ieșit din cursă dacă nu ar fi apărut miraculos domnii Bașa și 
Georgescu de la Ploiești care ne-au subvenționat cu oarecare 
regularitate. De umblat tot am mai umblat cerînd (alt verb ar 
fi mai potrivit), dar măcar știam că avem o minusculă rezervă 
pentru apariția numărului în lucru. 

 
– Pe acest... fond a apărut o criză redacțională care, iată, 

are ecouri și stîrnește pasiuni și după 35 de ani. Este vorba 
de reducerea de personal din 1976, cînd „a sărit din schemă” 
doamna Magda Ursache. Am putea să lămurim, din punctul 
dv. de vedere, acest episod? Mai ales că, pînă acum, n-am 
cunoscut decît varianta părții vătămate. După Dv., am intrat 
și eu în colimatorul doamnei M.U., ca unul dintre cei care i-
ar fi uzurpat locul. Dincolo de polemica dintre mine și 
doamna U., vreau să vă spun, înainte de a afla răspunsul 
Dvs.: consider și acum că eliminarea ei din redacție a fost o 
măsură abuzivă, o probă că partidul era implicat – vorba 
poetului – „în toate cele ce sînt”... S-a pornit de la o greșeală 
de corectură. Acea greșeală a fost cauza, sau ocazia? 

 
– Pînă acum cîțiva ani nu s-a întîmplat nimic, am avut 

relații normale cu „partea vătămată”, am fost convins că a 
reținut corect ce s-a întîmplat în acea „criză redacțională” 
cum o numești. Apoi au început atacurile la adresa mea, 
simultan cu injuriile venite din altă parte, de la cineva cu care 
nu avusesem nimic, nici măcar nu schimbasem o vorbă și nici 
n-am schimbat pînă azi. Am vrut să răspund, dar am fost 
sfătuit de mai multe persoane să nu o fac, deoarece risc să 
intru într-o polemică inutilă și dăunătoare în ceea ce mă 
privește. Totuși, după ce mi-ai pus direct întrebarea, vreau să 
răspund fără a incrimina pe cineva și încercînd a prezenta 
lucrurile exact așa cum s-au întîmplat și cum le-au trăit cei 
din redacție și cei din jurul redacției. Dacă fac o greșală, din 
cauza uitării sau cu intenția de a ascunde ceva, te rog să-mi 
spui fără reținere. A urmat o perioadă grea pentru mine, 
trebuiau să cadă doi din corpul tehnic și doi redactori. Cu cei 
din corpul tehnic nu erau probleme, un redactor mai avea trei 
luni pînă la pensie, mai rămînea de văzut ce facem cu celălalt. 
M-am consultat cu colegii din conducere și, fără prea mare 
greutate, am ales: Zaharia Sângeorzan. N-a avut nimeni ceva 
personal cu dînsul, umplea kilometri de foi, dar cum scria e 
greu de imaginat. Impresia generală era de confuzie, frazele 
lungi erau de lingușire a celor cu funcții înalte sau denigrare a 
celor care-l criticaseră sau, se spunea, a celor pentru care 
primise comenzi. Textele erau văzute întîi de N. Turtureanu, 
trecute apoi la Andi Andrieș, Ștefan Oprea sau N. Barbu care 
răspundeau de număr, ajungeau la mine care făceam a treia 
corectură de logică, mai rar de gramatică. Și așa nu aveai cum 
să repari o gîndire care zburda necontrolată. Citiți să vă 
convingeți dacă am sau nu dreptate Dicționarul cronologic al 

 
Nicolae Turtureanu: – Stimate Ion Ţăranu, rememorez: 

cînd s-a aflat că vei deveni redactor-şef la Cronica, a trecut 
aşa, ca o spaimă, „pe deasupra viilor” din redacţie. Asta 
întrucît veneai de la „Cultură” – după un stagiu la Radio Iaşi 
(unde am fost colegi) şi la Cabinetul judeţean de partid – şi 
erai perceput, evident, ca un „om al partidului”. S-a văzut, 
mai apoi, că dracu’ nu era chiar aşa de negru, cel puţin o 
perioadă. Ai încercat, mai întîi, să impui o disciplină 
redacţională, să semnăm condica, la venire şi la plecare, 
fenomen care dura, ca şi minunile, trei zile pe lună... Cel 
puţin în ceea ce mă priveşte. Presupun că era greu să-ţi 
impui autoritatea asupra unor oameni care aveau oarece 
pondere literară, un modus vivendi al lor. Treptat, ne-am 
acomodat unii cu alţii, chiar dacă deseori am fost în răspăr. 
Pînă a vorbi de impactul tău asupra revistei, aş vrea să te 
referi la impactul revistei, al redacţiei asupra ta. 

 
Ion Ţăranu: – Un exerciţiu de reactivare a memoriei? De 

ce nu? Memoria încă funcţionează optim. Am devenit 
colaborator al Cronicii în 1973, deci în a doua fază a revistei, 
cu proze, fragmente de roman, o nuveletă care mi-a adus 
noroc. Paranteză: debutasem în „Iaşul literar”, în 1969, cu 
proză, şi tot acolo publicasem recenzii despre cărţi străine. La 
Radio Iaşi, ca redactor la Secţia culturală, am susţinut o 
vreme şi o emisiune intitulată Noutăţi editoriale. O şansă 
unică: să ai o atribuţie – cu retribuţie – să citeşti! Închid 
paranteza. Este important să se reţină că adevărata consacrare 
ca om de condei în burgul cultural ieşean o reprezenta apariţia 
în paginile Cronicii. Ca prin minune, din privirile cititorilor 
selecţi, universitari, istorici, medici, pictori, simţeai că, dacă 
ai publicat în Cronica, eşti remarcat şi de ei. „Iaşul literar” 
exista desigur, era onorant să publici în lunarul Uniunii 
Scriitorilor, doar atât că revista avea un tiraj confidenţial. 
Încât datorez o înaltă recunoştinţă profesorului erudit, 
criticului şi omului superior Liviu Leonte, al doilea redactor 
şef , în ordinea devenirii Cronicii, pentru creditul acordat de a 
mă fi „arătat” drept cine eram şi sunt. Îmi place să cred că, 
graţie profesorului, la 33 de ani, am intrat ca un ion pozitiv în 
paginile Cronicii.  

Cît priveşte funcţia de preşedinte „la Cultură”, 
întîmplător, desigur, am fost pe vremea aceea cel mai tânăr 
preşedinte din ţară şi, cu toate că mă consideram un ins cu 
experienţă de viaţă deasupra celor din generaţia mea (datorate 
unor accidente biografice, achiziţii ale războiului), mă 
trezeam uneori în ipostaze ce-mi dovedeau, de fapt, cumplita 
inocenţă. Spre a face vorbire de a doua fază a Cronicii, este 
cazul să privim un pic mai înapoi în istorie. S-a trâmbiţat din 
belşug – în 1977 şi după aceea – despre cea mai evidentă 
dovadă de libertate a presei în România, unică în toate ţările 
socialiste: desfiinţarea cenzurii. În realitate, cenzura s-a 
dublat, s-a triplat. Autorii se autocenzurau, redactorii 
publicaţiilor, sub imperiul teroarei, mai „periau” şi mai tăiau 
şi ei, să probeze responsabililor cu bunul de tipar (BT) că sunt 
pe fază. Răspunderea pentru ce se tipărea neconform cu 
„orientările” revenea redactorului şef. Şi chiar revenea. Să ne 
aducem aminte că întreaga conducere a revistei „Amfiteatru” 
a fost demisă pentru un grupaj de poezii semnate de Ana 
Blandiana. 

romanului românesc realizat la Institutul „Sextil Pușcariu”, o 
lucrare serioasă care dă, totuși, citate din Sângeorzan, 
ardelean ca și autorii. 

Propunerea de restructurare a fost aprobată, dar peste vreo 
două săptămîni primesc un telefon de la secretarul cu 
propaganda. Acesta îmi spune că primul secretar i-a 
comunicat că redacția trebuie să se mai gîndească și să nu 
renunțe la Sângeorzan. I-am răspuns că nu am altă alegere. 
Între timp a venit alt secretar cu propaganda și un nou prim-
secretar. Situația de la „Cronica” a intrat iarăși în discuție, 
secretarul mi-a spus să aleg între Magda Ursache și N. 
Turtureanu. Iar am spus „nu” și, înainte de a pleca, l-am 
întrebat dacă nu ar fi mai potrivit, pentru rezolvarea situației, 
să plec la Universitate ca să-mi definitivez acolo statutul, 
întrucît rămăsesem pe post de lector. Mi-a spus, cred cu 
sinceritate, că nu ar fi momentul potrivit și ne-am despărțit 
ca-n tren. Din fericire pentru „foruri”, Magda Ursache a 
rezolvat ea problema, lăsînd, cînd era cap limpede, să treacă 
în pagină cîteva cuvinte imposibil de reprodus aici. S-a făcut 
mult scandal, hotărîrea a fost luată, prin intermediul 
Comitetului de cultură, de către șefii de la județ. O ultimă 
tentativă am făcut ducîndu-mă la noul prim-secretar cu o 
hotărîre în care conducerea „Cronicii” urma să o retrogradeze 
trei luni și să-i rețină 10% din salariu. Nici vorbă! Discuția a 
fost rece, am plecat așa cum venisem. Am găsit de curînd, 
printre dosare, 3 exemplare din decizia rămasă în aer. Nu s-a 
dat nimic în scris, Magda Ursache a demisionat, a fost, 
împreună cu soțul, de mai multe ori în audiență la secretar, 
care i-a primit foarte amabil și le-a spus că el nu se amestecă 
în treburile interne ale redacției. Redactorul șef era stăpînul 
absolut. 

Ca să încheiem, nu am luat în seamă niciodată toate 
fabulele care au circulat în legătură cu împrejurările în care   
s-au petrecut evenimentele. 

Cît despre cauza care a dus la schimbarea hotărîrii luate 
de redacție mie mi-a fost clară de la început. S-au făcut 
speculații despre intervenții ale unor personalități influente, a 
fost pomenit numele doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga pe 
care am cunoscut-o bine, a fost la Montpellier în primăvara 
anului 1968 (înainte de mai), a ținut cîteva conferințe la 
Universitate. Am reîntîlnit-o la Iași de mai multe ori. O dată 
am întrebat-o dacă a intervenit pentru reintegrarea lui 
Sângerozan. Mi-a răspuns tot cu o întrebare: „cel care a scris 
despre mine că nu sunt o bovarică fără acoperire?” Așa că 
intervenția a venit tot de la centru, dar prin „instituția” din 
Copou care nu voia să piardă un slujitor fidel, unul din 
„scriitorii” evenimentelor care se petreceau în redacția 
„Cronicii”. Dovezi am avut și după aceea, ultimele în 
decembrie 1989, cînd alerga după mine, prin redacția la care 
colaboram, să mă întrebe ce mai știu despre Mircea Dinescu. 
Instituția era singura care mergea bine în România, dar a pățit 
ca și omul din Tecuci al lui Mihai Ursachi care avea un 
motor, dar nu i-a folosit la nimic. Cît despre Sângeorzan, a 
înjurat prin nesfîrșite pamflete într-o publicație legionară din 
Canada, fără a mă omite pe mine, dar și pe alți colegi, în 
textele apărute în țară. Asta nu spune nimic despre atitudinea 
mea în mult discutata întîmplare? 

 

– Cu ce ați rămas din această experiență 
„cronicărească”? Pentru Dv. Cronica a fost o ispită, o 
provocare sau o povară? Cînd ați plecat de la revistă, v-ați 
simțit eliberat sau frustrat? 

 

– Am fost marcat, în sens pozitiv, cu toate neplăcerile 
inerente, de această experiență, am cunoscut din interior o 
lume, „probleme” erau și în atmosfera de la Universitate, care 
în 1990 s-au acutizat ieșind la suprafață. Am avut șansa de a 
pleca din nou pentru patru ani în Franța și am revenit cînd 
situația părea mai calmă. După „Cronica” m-am simțit și 
eliberat și frustrat, în sensul că totdeauna cînd am schimbat 
locul am parcurs greu perioada de acomodare, renunți la un 
stil de lucru, îl schimbi cu altul care, indiferent dacă l-ai 
cunoscut în trecut, te obligă la habitudini uitate. Astăzi, cînd 
intru în Universitate, văd chipuri necunoscute pînă ajung 
acolo unde sînt cei știuți, la scriitori găsesc mai ușor 
cunoscuți și prieteni. Ce a însemnat „Cronica” pentru mine? 
Pe parcurs a devenit și o provocare, dar am înțeles-o ca pe o 
datorie. Cu riscul de a folosi cuvinte mari, o datorie față de 
cultura română care trebuia să continuie în condițiile impuse 
de conjunctură. 

 
 
 
 

 
 
Redacția Cronicii (1981) 
 

În picioare, de la stînga la dreapta: Zaharia Sângeorzan, 
Vasile Constantinescu, Nicolae Turtureanu, Paul Balahur, 
Al. Pascu 

Jos, de la stînga la dreapta: Nicolae Barbu, Ion Țăranu 
(redactor-șef), Ștefan Oprea, Mihai Dumitriu, Al. I. Friduș  

 
(Foto din Arhiva Nicolae Turtureanu)  

 
 

„Un exerciţiu  
de reactivare  
a memoriei?  
De ce nu?” 
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Înspre mijlocul anilor ’70 (1974!), invocându-se 
imperativul economiei de hârtie, ziarele judeţene şi-au 
înjumătăţit spaţiul, arătau ca nişte fiţuici. Paginile revistelor 
săptămânale şi lunare au fost reduse drastic. Dar cât de 
drastic!  

Tot atunci s-a ajuns ca, din 12 pagini, format mediu, 
Cronica să fie restrânsă la opt. În atâtea circumstanţe 
potrivnice, profesorul Liviu Leonte a solicitat forurilor 
judeţene să se retragă la Universitate, la Catedra de Literatură 
română, de unde fusese promovat în fruntea echipei 
redacţionale.  

Suferinţa permanentă în cea de a doua fază a existenţei 
revistei consta în lipsa de finanţare. În lipsa unui buget cât de 
cât sigur şi totuşi impunându-i-se să iasă săptămânal la 
chioşcuri, redacţia s-a văzut nevoită să reducă tot mai 
substanţial tirajul revistei. Majoritatea revistelor lunare de 
cultură trăiau o dramă oarecum asemănătoare, însă Consiliile 
populare judeţene găseau formule „secrete” de a prevedea o 
finanţare minimă, ceea ce în fosta capitală a Moldovei 
funcţionarii de stat refuzau a face. Pretindeau că niciunde în 
ţară nu se cercetează cu mai multe dioptrii repartizarea 
fondurilor, că pretutindeni se cere lichidarea capitolelor de 
cheltuieli neproductive, nicidecum reapariţia acelora deja 
desfiinţate.  

Dincolo de delicateţea ce-i este consubstanţială, cu o 
seriozitate amară, domnul Leonte cerea Comitetului de 
cultură (deoarece pe frontispiciul revistei Comitetul figura cu 
calitatea de editor) să intervină la mărimi, să fie transmis 
semnalul de alarmă: Cronica abia există de la număr la 
număr, Cronica sucombă! (În două momente foarte critice, 
Comitetul a plătit publicitate pentru instituţiile de cultură spre 
a se tipări la timp revista. Un artificiu financiar la limita 
legalităţii de atunci).  

Dar, trecând peste toate acele dificultăţi, trebuie spus că şi 
în faza a doua Cronica a continuat încă să fie o prezenţă 
naţională notabilă, onorându-şi rolul de Cronicar operativ al 
vieţii literare, ştiinţifice şi al actualităţii. Sectorul critic a 
funcţionat totdeauna excelent la revistă. 

Cît priveşte „aterizarea” mea la revistă, sper să ajung să 
scriu cândva pe larg circumstanţele numirii în fruntea 
redacţiei Cronicii. Vreau să mă amăgesc că înainte mult mai 
este…  

După uzanţele „iepocii”, am fost încunoştiinţat de primul 
secretar, că s-a hotărît să preiau şefia revistei Cronica. Foarte 
tulburat (şi nu „actorisindu-mă”), am  cerut să mă întorc la 
Radio Iaşi. Acolo fusesem repartizat prin repartiţie 
guvernamentală la absolvirea facultăţii, la Comitetul de 
Cultură nu produsesem dezagremente, din contra, pulsul vieţii 
culturale era considerat chiar ca foarte ridicat. „Păi tocmai că 
e o recunoaştere, o promovare. Care e problema?” „Presimt 
că nu voi rima nicidecum ca stil de lucru cu adjunctul 
menţionat. Are o fire prezumţioasă foarte”. Brusc, am 
reprodus argumentul despre salariul identic ce urma să-l 
primească  cel propus şi opţiunea de a fi promovat ca redactor 
şef adjunct Ştefan Oprea. Cu o repeziciune uluitoare, fără 
temenele, primul secretar a vorbit cu şefa cadrelor centrale, a 
explicat ce decizie s-a adoptat pe plan local. A închis 
telefonul şi a hotărât rece: „Mâine veţi fi instalaţi”. Nu m-a 
expediat cu o felicitare de circumstanţă, ci m-a întrebat scurt: 
cum voi acţiona? Am răspuns cu îndrăznire că mi-am propus 
să urmez programul revistei adoptat la cel dintâi număr şi am 
citat câteva fraze. „Voi urmări număr de număr”, m-a 
asigurat. Şi chiar s-a ţinut de cuvânt. 

 
– Ai nimerit – de fapt, ai fost im/pus – în cea mai dură 

perioadă, de apogeu al cultului personalităţii şi de 
redogmatizare a presei, inclusiv a celei culturale. Aş putea 
spune că te aflai între Scilla redacţiei şi Caribda partidului. 
Cu toate acestea, ai produs cîteva reforme benefice: ai adus 

revista la categoria zero de salarizare, cum, mi se pare, 
numai „Contemporanul”, „Tribuna” şi „România literară” 
mai erau; ai reuşit să măreşti formatul revistei, numărul de 
pagini şi tirajul. „În preajma revoluţiei”, revista avea un cont 
consistent în bancă şi un tiraj de invidiat. Dar, în acelaşi 
timp, era greţos de politizată, cel puţin în primele trei pagini. 
Nu insist, am scris deseori, în ultimii 20 de ani, pe această 
temă. Totuşi, cum comentezi „fenomenul”? 

 
– Întreaga presă apărută după Congresul al XII-a al 

Partidului unic a arătat sinistru, fără o excepţie notabilă. 
Fondatorii Cronicii, spre a obţine mai uşor aprobarea apariţiei 
revistei în 1966, au subintitulat-o săptămînal politic-social-
politic, neintuind ce servituţi severe vor decurge din titulatura 
respectivă. Ar fi interesant pentru istoria revistei un serial sub 
titlul: Mărturii-Documente, cei de azi şi de mâine ar  afla 
multe istorioare despre timpurile şi oamenii care nu mai 
sunt... 

Cred sincer că am avut un aport de bine în menţinerea 
Cronicii ca o prezenţă distinctă în spaţiul publicisticii 
naţionale, prin calitatea echipajului şi scriiturii,  precum şi a 
colaboratorilor.  

Prima obsesie cu care am pornit în demersurile „către 
centru”, căci la cârmuirea judeţeană mă lămurisem că nu voi 
avea sorţi de izbândă, a fost să obţin pentru Cronica statutul 
de revistă de cultură, similar cu cel al Tribunei de la Cluj, 
deci să fie bugetată de Consiliul Culturii. Nu am avut însă 
câştig de cauză. Am primit totuşi un sprijin consistent de la 
secretarul de stat cu probleme economice din numitul 
Consiliu şi anume: am obţinut un format mare pentru 
revistă, schimbarea sortimentului de hârtie cu un grad mai 
ridicat de alb, plus o alternanţă în apariţie de 8 şi 10 pagini. 
Cea mai însemnată biruinţă repurtată a fost ridicarea 
plafonului de colaborări pentru fiecare număr de revistă de la 
3.000 de lei (la valoarea de atunci) la 7.000 de lei. Nu mai 
rememorez cum a fost posibil miracolul (căci a fost un 
adevărat miracol). „Noua faţă” a Cronicii, prin schimbare de 
format, prin rubricizare, prin păstrarea personalităţilor notorii 
cât şi prin atragerea unor talente tinere în garnitura 
colaboratorilor,  a avut un ecou frumos în cercurile revistelor 
şi ale intelectualităţii din Iaşi şi din ţară...  

O idee fericită m-a vizitat prin instituirea „Premiilor 
Cronica” pentru afirmare în paginile revistei. Evit să 
povestesc odiseea acordării premiului pentru contribuţii în 
domeniul Logicii, ce s-a decernat profesorului Petre Botezatu, 
în 1981 – din nefericire anul în care s-a stins. Sunt dator  să 
numesc şi o seamă de beneficiari ai premiilor pentru 
fidelitatea colaborării la revistă: Ioan Holban, Nicolae 
Turtureanu, Liviu Leonte, Ştefan Oprea, Alexandru Pascu, 
Dragoş Pătraşcu, Val. Gheorghiu ş.a. 

Îmi ceream fapte, fapte, fapte. Mă persecuta un adagiu al lui 
N. Iorga care sună aproximativ astfel: „Un conducător are 
numai valoarea faptelor sale, nu şi a vorbelor, nu şi a 
calităţilor sale”. Mereu, mereu, după primirea acelei funcţii 
atât de apăsătoare (şi frumoase), mintea mi-era stăpânită de 
chestiunea autofinanţării. Pur şi simplu eram terorizat să nu 
ajung a cere concursul  noului preşedinte al CJCES, fost 
redactor şef adjunct la Cronica. Nu cred că voi supăra pe 
cineva dacă afirm, după ani şi ani,  că niciunul dintre colegi nu 
a avut un aport mai substanţial în rezolvarea acestei probleme 
vitale. Spaima mea că ar putea veni din senin peste Cronica 
ciclul biblic „cei şapte ani de secetă” m-a împins să tot 
grămădesc în bancă bani albi pentru zile negre: să fie! Când am 
fost plecat de la revistă, la 1 noiembrie 1989 (a se citi: cu 
concurs „tovărăşesc”), Cronica dispunea în cont de 2.700.000 
lei, sumă ce reprezenta la cursul de atunci leu/dolar (1 dolar = 
22 lei) exact 122.727 dolari americani!  Nădăjduiesc să nu fie 
luată ca un reproş de nici unul dintre foştii colegi evocarea 
acestui aspect: o bună proporţie din cei mai frumoşi ani din 
existenţa mea, de la 40 la 50 de ani, am cheltuit-o (să spun: 
sacrificat-o?) spre a asigura supravieţuirea revistei noastre. Am 
făcut-o cu multă dăruire. Dacă nu aş menţiona cu acest prilej al 
marcării anului 45 de la apariţia Cronicii această realitate, 

aş considera trecerea sub tăcere un act de laşitate. Sper să  
nu-mi fie cenzurată tocmai această mărturie. 
 

– Ce întâmplări de haz sau de necaz îţi aminteşti, peste ani? 
 
– Mai cu seamă păţanii de calvar mă urmăresc. Sunt nopţi în care 

şi acum, după peste 20 de ani, mă bântuie câte o chemare la ordine.  
Trebuie să recunosc, păstram amintirea Cronicii din 

perioada studenţiei, când spadasinii încercaţi ai criticii, 
floretele critice tinere de la Iaşi, aveau trecere şi respect în 
toate centrele de cultură. La Bucureşti, se permiteau 
confruntările dintre grupările literare ce se formaseră în jurul 
revistelor sau existau chiar în interiorul aceleiaşi publicaţii. În 
mod mirific, la Cronica, începutul anului 1980 a debutat cu o 
dispută literară între doi conferenţiari universitari tineri, de la 
Filologie, regretaţii Ion Constantinescu şi Mihai Drăgan, o 
polemică cu trimiteri „pe puncte” la erori sau la exagerări. De 
altfel, controversa promitea să se desfăşoare în termeni 
academici. După primele două rafale critice, care au sporit în 
mod aproape neaşteptat tirajul, studenţii îşi smulgeau revista, 
am convenit cu protagoniştii să accepte paritatea la Dreptul la 
replică. Numai că – surpriză neagră! – Secţia de propagandă a 
scos pagina în şpalt, din runda a treia (era acidă foarte), a 
chemat la ordine redactorul şef şi l-a chestionat: „Cine a 
vizat?” „Eu, redactorul şef!” „Redactorul şef să priceapă că nu 
e revista sa proprie, este a judeţului. Redactorul-şef să reţină că 
nu faceţi război în „Cronica”. Notaţi-vă! Iaşul nu promovează 
polemicile condeielor locale şi cere redactorului şef – Iaşul îi 
cere! – ca revista să nu se amestece în controversele de la 
centru. Acesta să fie un cuvânt de ordine în redacţie!” Omul cu 
care dialogam îşi susţinuse un doctorat la Iaşi, având în 
comisie două somităţi în sociologie şi demografie, formate în 
străinătate înainte de război, deci mă încăpăţânam să cred că ar 
putea fi capacitat. „Îmi imaginez că nu este nimeni-nimeni 
care ar vrea să existe o publicaţie cenuşie la Iaşi. Citiţi revistele 
din ţară, citiţi Ateneul băcăuan, citiţi Amfiteatrul sau chiar 
Dialogul studenţesc. Cronicarii ieşeni nu trăiesc într-o lume 
paralelă!”. „Cronicarii sunt şi trebuie să se considere ai Iaşului, 
în primul rând. Secţia a primit sarcina să citească revista după 
ce un component al redacţiei a produs cea mai gravă probă de 
superficialitate. Asta nu s-a uitat. Am fost atenţionat şi am 
datoria la rândul meu să vă atenţionez. Notaţi-vă!”. Am revenit 
în redacţie şi, cu stângere de inimă, am transmis cuvântul de 
ordine: „Nu se face război în Cronica”. Refuz să-mi reactivez 
la fel de mult memoria asupra tratamentului critic ce mi-a fost 
aplicat nu doar pe plan local, ci şi la Secţia de Presă a CC, 
după apariţia paginii semnate de prof. dr. C. Dropu despre 
Dimensiuni ale noii revoluţii din agricultură. Trei luni Europa 
liberă a comentat articolul, capitol cu capitol. Pentru un alt 
text, apărut în Cronica, vizat de redactorul şef, în care autorul, 
Ilie Dodea, descria (incendiar) cazuri de rapt în cercetarea 
ştiinţifică, încă şi concretizate prin opere editate cu nume 
sonore şi foarte sonore, „opere” pe coperţile cărora  numele 
adevăraţilor autori  nu erau tipărite sau apăreau la coadă, 
semnatarul şi-a pierdut postul (!).  „Sentinţa” Secţiei a fost ca 
ambii autori citaţi mai sus să fie îndrumaţi spre alte publicaţii, 
Cronica să evite colaborarea acestora. 

 

– Acum, după două decenii de libertate a presei, cum 
revezi atmosfera redacţională a celor 10 ani încheiaţi în care 
te-ai aflat la timona Cronicii? 

 

– Pe total, repet, pe total îmi place să cred că era o atmosferă  
foarte colegială, aş defini-o chiar amicală. Cei mai mulţi eram de 
aceeaşi vârstă şi ne tutuiam. Dacă-mi aduc bine aminte (şi cred că 
nu greşesc) am ţinut cumpăna dreaptă în aprecierea valorii fiecărui 
coechipier şi am luat asupra umerilor mei cele mai dificile 
probleme ale revistei, cum am pomenit: autofinanţarea şi 
aprovizionarea cu hârtie. Salvată de presiunea sau surpriza oricărei 
staze, echipa putea respira, eventual juca şah. Ţin minte că, la 
numirea ca redactor şef, mi s-a „trasat” şi o sarcină stranie: „Să 
demolaţi şahul de la Cronica!” Am îmbrăcat cu diferite prilejuri 
rolul de paratrăsnet, ceea ce consider că moralmente era total 
corect. Din când în când Secţia, care locuia în vecinătatea palatului 
Cronicii şi vedea luminile aprinse la ore foarte târzii, mă interpela: 
„Se mai joacă şah în continuare la revistă!?” „Şahul e un joc al 
inteligenţei, dădeam replica. Nu trebuie împinsă rigiditatea la 
culme. E prea destul că predecesorului meu i s-a impus să 
interzică jocul de ping-pong în holul clădirii”.  

În fine, cred că am fost un om deschis, devotamentul pentru 
instituţie nu a trecut peste înţelegerea faţă de colaboratori. Era un 
climat de cordialitate, nu exagerez, la aceasta contribuind şi 
conduita ambilor şefi. Ne temperam unul pe altul când ne scotea 
din fire vreun „tătar”. Amândoi eram cam apucaţi când era vorba 
de treabă.  

Sumarul revistei se proiecta, după cum ştii, în colectiv. 
Numerele apărute în săptămâna anterioară se discutau foarte serios 
la şedinţa următoare. Fiecare redactor avea deplina libertate să 
analizeze materialele promovate de colegi sau de şefi. Enorm  
mi-aş dori să se editeze în continuare Cronica veche, multe istorii, 
multe mai sunt de scris! Mai cu seamă unele mărturii cu tâlc 
funest. 

 
 

Precizare: Întrebările au fost puse pe net, răspunsurile au venit pe 
aceeaşi cale. Este evident că intervievatul, pe alocuri, nu a răspuns 
întrebărilor mele, ci întrebărilor lui (N.T.) 

 

   

                      

CCRROONNIICCAA  „„EEPPOOCCIIII  DDEE  AAUURR””   
V

al
 G

h
eo

rg
h

iu
 

 

Io
an

id
 R

om
an

es
cu

 



cronica veche  7 

Nicolae Turtureanu: – Dragă Ioan Holban, reiau, ca 
introducere în temă, una din provocările cu care i-am 
ademenit şi pe alţi semnatari în acest număr aniversar al 
„Cronicii”: contextul în care te-ai apropiat de – şi ai început 
colaborarea – cu această revistă. 

 
Ioan Holban: – Tocmai mă „liberasem” din Facultatea de 

Litere de la Universitatea „Al. I. Cuza” şi începusem o 
harnică şi şturlubatică navetă la Paşcani pentru a-i învăţa 
limba franceză pe copiii (V-VIII) de la Şcola nr. 2 din 
Fîntînele. Pe tren (ora 4:15 plecare din Gara Nicolina, ora 
18:30 sosire în aceeaşi locaţie cheferistă, în fiecare zi), aveam 
timp, era şi dis de dimineaţă, cînd bioritmul începe să palpite, 
hormonii aleargă spornic şi îţi vine chef de carte; şi atunci am 
început să joc şeptic în compania unor medici, avocaţi şi 
profesori (între ei, Constantin Bostan, prietenul, camaradul de 
arme la „terişti”, colegul de facultate şi mai nou, fermecaţi de 
glasul roţilor de tren). Oamenii se mişcau, îşi mai luau cîte un 
Trabant, o Skodă, un Wartburg sau, la norocul extragerilor de 
la CEC, vreo Dacie, îşi mai aranjau cîte un aliş-veriş, astfel că 
am rămas, curînd, fără parteneri la inefabilul şeptic. Atunci, 
am trecut la cărţi de celelalte, între coperte, ale 
contemporanilor, pe care programa cursurilor universitare îi 
cam neglija: atunci, ca şi acum. Obişnuit să fac fişe încă de pe 
vremea lui Adam – Babadam, adică a lui Dumitru Irimia şi 
Luca Piţu, care m-au învăţat cum să mă lupt cu textele, aveam 
„plajă” nouă şi material cît cuprinde; am început să formulez 
judecăţi de valoare pe un teren periculos pentru un istoric 
literar, o zonă în mişcare continuă, mlaştini şi nisipuri 
mişcătoare, ce mai… Unde să public, însă? La „Convorbiri 
Literare” era ocupat: Daniel Dimitriu, Al. Dobrescu, George 
Pruteanu, Al. Călinescu, Liviu Leonte, Al. Andriescu făceau 
„legea” cronicii literare acolo. Am fost, totuşi, primit de 
Corneliu Sturzu pe „filiera” Daniel Dimitriu, cu recenzii 
(scurt – scurt, o filă şi jumătate  „dactilo”), dar şi cu, din cînd 
în cînd, „profiluri” de prozatori (poezia se citeşte greu şi fără 
folos în tren). Astfel încît, în 1978, am debutat la „Convorbiri 
Literare” cu un profil al uitatului azi, pe nedrept, Laurenţiu 
Fulga. 

La „Cronica” am venit „în vizită”, pentru că acolo era, pe 
atunci, profesorul meu, Liviu Leonte. Am (re)găsit în redacţie 
cîţiva autori ale căror cărţi le citisem cam „pe sărite” pînă 
atunci: Nicolae Turtureanu, Ştefan Oprea, Vasile 
Constantinescu, Paul Balahur. Profesorul  m-a introdus, nu 
chiar pe covorul roşu, în biroul de vis-á-vis, unde se juca o 
aprigă partidă de şah ai cărei protogonişti erau Nicolae 
Turtureanu şi Ioanid Romanescu, iar chibiţi, aşteptîndu-şi cu 
înfrigurare rîndul la tabla de carton şi figuri roase de o 
îndelungă folosinţă, Stelian Baboi, Paul Balahur, Vasile 
Constantinescu şi, oarecum neinteresat, Al. Pascu. Ştiam şi eu 
să mut piesele, astfel că am stat, între chibiţi, destul de 
stingher.  

Dar nu asta conta pe atunci; era o stare de alertă 
extraordinară, în fiecare zi se mai întîmpla cîte o adunare 
spontană pe holurile clădirii din strada V. Alecsandri, se făceau 
alegeri, se protesta energic, cu strigări anticomuniste, 
promonarhice, democratice, se aşteptau americanii. Estimp, noi 
făceam o redacţie de cotidian; au venit atunci Daniel Dimitriu, 
Cătălin Ciolca, George Pruteanu, Florin Cîntic, Sorin Lupaşcu, 
Marius Chelaru, lume şi iar lume… A fost, în orice caz, o 
publicaţie foarte vie: toată lumea şi toate opţiunile – cît de 
diverse, cît de confuze, cît de inflamate – au avut loc în 
(prea)multele pagini ale săptămînalului „de opinie şi cultură”.  

Aveam 36 de ani; acolo a rămas tinereţea mea de după 
adolescenţă, în strada Alecsandri la nr. 8. Şi pentru că fondurile 
de care spui – dacă vor fi fost acelea – se topeau repede în 
salarii, la o redacţie supradimensionată numeric şi în cheltuieli 
de tipărire, hîrtie… am inventat o editură (prima carte tipărită 
în februarie 1990 a fost aceea a lui Mircea Radu Iacoban), apoi, 
o revistă de muzică pentru tineri, „Play-back”, o alta, de benzi 
desenate cu titlul protocronic: „Apostrof” la noi, înainte de 
„Apostroful” Martei Petreu de la Cluj. Am închiriat spaţii în 
clădire: primul magazin de blănuri, gestionat de un rector şi un 
prefect al Iaşului (după cîţiva ani, desigur, de prin 1996), 
primul loc în care puteai cumpăra parfumuri „de firmă”, 
franţuzeşti mai ales, de la doctorul Emil Stratan. Totul a fost 
gîndit pentru a susţine financiar revista, întrucît Ordinul 
ministrului Andrei Pleşu, din 1990, suna foarte explicit: 
„Revista se autofinanţează”. Şi, cu toţi miniştrii care i-au urmat 
– Marin Sorescu, Petre Sălcudeanu şi cine va mai fi fost – 
revista n-a primit vreodată fie şi un firfiric de la „bugetul de 
stat”. Nimic. Aflu că, azi, situaţia s-a schimbat; fie primit. 

 
– Cînd a început degringolada „Cronicii”, „cenzura 

financiară”, tu, Ioan Holban, ai cam început să te orientezi 
spre alte instituţii, de farmec pline... Ai şi fost „ajutat” să 
pleci, de un grup de presiune, condus de acelaşi, etern şi 
fascinant, Valeriu Stancu... La un an după plecarea ta, am fost 
dat afară şi eu. I-a urmat Vasile Constantinescu care, în naivul 
lui oportunism, se raliase, o vreme, cu „armaghedonul”... 
Ceilalţi (mai) vechi cronicari – Al. Pascu, Zaharia Sângeorzan, 
Virginia Burduja, Carmen Vericeanu – părăsiseră deja 
corabia, voit sau nevoit.   

S-ar putea vorbi de un impact al revistei asupra destinului 
tău literar, social,  politic, chiar...managerial? Ai fost director 
al Teatrului Naţional „Vasile Alecsandri”, ai fost secretar al 
Asociaţiei Scriitorilor, eşti director al Teatrului „Luceafărul”: 
funcţiile se ţin de tine, sau tu de ele? În acelaşi timp, ani la 
rînd, a planat asupra ta o bănuială: că ai fi fost „persoană de 
sprijin”, informator...  

 
– Nu m-am „orientat”, cum zici. În 1996 au apărut Legea 

Contractului de Management şi, prin consecinţă, concursuri 
pentru ocuparea unor posturi la instituţii de „farmec pline”: la 
Teatrul Naţional „V. Alecsandri” am ajuns, în toamna lui 1996, 
în urma unui astfel de concurs, la care m-au îndemnat – ba, 
chiar, somat – oameni de acolo. La fel şi la „Luceafărul”. 
Altfel, cu funcţiile „care se ţin de mine sau eu de ele” răspund 
ca Nică a lui Ştefan a Petrei Ciubotariul din Humuleşti: „Dragi 
ţi-s fetele? Şi ele mie”.  

Despre „bănuiala” pe care o evoci, află că a fost cea mai 
mare amărăciune; mi-a pus în suflet şi în viaţă, vreme de cîţiva 
ani, cît a „planat”, un munte de tristeţe. În final, a răspuns 
CNSAS cu o Hotărîre – avea voie, încă, atunci –  publicată în 
Monitorul Oficial; o copie ţi-am trimis şi ţie, ca să ştii că nu   
te-am turnat, pe vremuri, decît dintr-o sticlă de vin, la chefurile 
pantagruelice (pentru vremea aceea) din ianuarie, de Sf. Ioan 
Botezătorul, cînd aveam treburi şi cheltuieli neprevăzute cu Ion 
Hurjui, Ion Chiriac, Ion Boroda, Ion Ţăranu… Şi alţii... 

 
Interviuri realizate (pe net) de Nicolae TURTUREANU 

Noroc că Nicolae Turtureanu a luat bătăie de la Ioanid (se 
întîmpla rar, e adevărat, cum am aflat mai tîrziu), la tablă a trecut 
„campionul multimondial” Stelian Baboi aşa că, am putut vorbi 
cu „învinsul”, destul de nervos pentru că era ironizat fără istov de 
cel care clama „Trăiască poezia şi marii visători!”. Am primit o 
carte şi o propunere: să scriu despre Viaţa în teleferic, de Val 
Gheorghiu. Am citit, mi-a plăcut, am adus cronica; ea s-a 
publicat, însă, în „Tribuna” de la Cluj, pentru că, în acel timp, 
cele două reviste făceau, din cînd în cînd, cîte un „duplex”: cei de 
la „Tribuna” făceau un număr de revistă în „Cronica” şi 
viţăvercea, vorba lui Lache. 

Am debutat la „Cronica” în… „Tribuna”. 
 
 – Revoluţia ne-a prins descoperiţi. Eram, deopotrivă, 

euforizaţi şi derutaţi. Cu toate compromisurile şi servituţile ei, 
totuşi revista era percepută ca un loc geometric al Iaşului 
cultural. În zilele revoluţiei şi după aceea, în holul Cronicii era 
ca în poiana lui Iocan: acolo se adunau scriitorii, pictorii, 
muzicienii, vorbeau, se tatonau, se confruntau, puneau ţara la 
cale.  Acolo, în hol, de-a-n picioarele, a avut loc o adunare 
spontană a scriitorilor, în care s-a ales un nou comitet de 
conducere al Asociaţiei. Mi se pare că făceai şi tu parte din acel 
comitet... Vineri, 22 decembrie, „zburase” Ceauşescu, iar 
duminică scoteam o „Cronica” nouă, un supliment în 4 pagini, 
în care semnam toţi, de-a valma, într-un entuziasm eliberator de 
nedescris. Conducerea noii reviste ne-am asumat-o un 
triumvirat, din care făceam şi eu parte, alături de Ştefan Oprea 
și Vasile Constantinescu. Precum se vede, eram în criză de 
autoritate, de altfel i-am şi propus dlui. Zub să preia direcţia 
revistei, dar acesta a refuzat, acceptînd să facă parte din colegiul 
de redacţie. Apoi ne-am gîndit la tine... 

 
– A fost o vreme a entuziasmului şi devotamentului. Se 

făceau, de-a valma, cu vot deschis, alegeri în felurite comisii şi 
comitete. Toţi voiau schimbarea (horribile dictu!), dar timpul 
scrîşnetelor arivistice încă nu venise; nu voia chiar fiecare să 
fie „şef”. Altfel, oricine din redacţia de atunci a „Cronicii”, 
poate cu excepţia lui Paul Balahur (ţipat, într-un deplin 
grobianism, pentru „colaborare cu fostul regim”, într-o ciudată 
– dar ciudată? – întoarcere a mănuşii, asemeni demascărilor din 
anii ’50: democraţia a început, iată, în România, cu sechele 
staliniste). Îmi amintesc foarte bine momentul: m-a sunat 
Ștefan Oprea la Institutul „Al. Philippide” unde fișam, cu toții, 
vremurile în schimbare, m-a invitat să vorbim ceva și m-am dus 
la „Cronica” să propun un text, așa cred, despre Ana Blandiana, 
poate despre volumul Arhitectura valurilor; Ştefan Oprea m-a 
invitat în biroul lui unde mi-a făcut „propunerea ruşinoasă”, 
după ce se va fi sfătuit cu Nicolae Turtureanu și Vasile 
Constantinescu. Am zis să vorbesc cu familia, să mă gîndesc; 
am decis că aşa trebuie să fac – nu să fiu „şef”, dar redactor, 
corector, ceva, la „Cronica” de atunci – pentru că starea 
vremilor se schimbase radical: nu mai aveam răbdare şi nu mai 
puteam să stau în bibliotecă, îmi trebuia „acţiune” şi aceasta era 
„în oraş”, nu în sala de lectură a Bibliotecii de la Fundaţie. 
Acum aflu despre academicianul Al. Zub şi nu ascund un 
sentiment de confort intelectual şi sufletesc: să fii „în cărţi”, după 
ce va fi fost Al. Zub e, în adevăr, o mare onoare. Dar dl. Zub, 
aflu, a refuzat atunci şi postul de prefect al judeţului Iaşi. Ei? 

Am venit cu tot sufletul, cu toată energia în redacţie, asta e 
sigur şi fără „parapon” de şef.  

 
– Minunile ţin, îndeobşte, trei zile. La „Cronica” au ţinut 

vreo trei ani... Intrasem în revoluţie cu un cont baban, vreo trei 
milioane de lei, o sumă enormă pentru acea vreme. I-am risipit 
nonşalanţi, banii, împărţind în dreapta şi-n stînga, fără 
discriminare... Redacţia a crescut exponenţial, la un moment 
dat eram vreo 30 de salariaţi. Datorită nouă au apărut ziarul 
„24:ore” şi revista „Timpul”: i-am împrumutat cu bani pe care, 
evident, nu i-am mai primit niciodată înapoi.  

 
– Nu ştiu suma din cont, oricum „Cronica” nu avea un serviciu 

de contabilitate propriu (era în „administraţie comună” cu „Flacăra 
Iaşului”, subordonată direct Comitetului Judeţean al PCR). 

CCRROONNIICCAA  TTRRAANNZZIITTIIEEII  

 

Sărbătoarea Liliacului, la Casa Sadoveanu:  
Corneliu Ștefanache, Doina Florea, Grigore Vieru, 

Corneliu Sturzu, C. Arhip 

 
 

 
„Era o stare 

de alertă 
extraordinară...” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Orice îmi poţi lua, stăpîne, după ce 
m-ai legat şi m-ai umilit, declarîndu-
mă robul tău, numai voluptatea 
gîndului că voi rupe lanţul, nu. 
 Hrana pe care mi-o pui zilnic în 
faţă nu mă împiedică o clipă să mă 
gîndesc la ceasul fericit cînd voi pleca 
spre ceea ce numai eu înţeleg că este 
o adevărată viaţă de cîine. 
 Dacă mă simţi legat de tine, de  
ce-mi mai pui şi lanţul?  
 Chiar şi stăpînul cel mai îngăduitor 
mă sileşte să fac numai ce vrea el, şi 
arareori îmi permite să fac ce vreau eu. 
 Cîinele muşcă, dar nu minte niciodată. 

 Mai bine cîine analfabet decît 
cititor de ziare mincinoase. 
 Spune-mi cum te porţi cu cîinii ca 
să-ţi spun ce fel de om eşti. 
 Temîndu-se de semenii săi, omul 
şi-a adus în preajmă cîinele. 
 În timp ce omul poate fi miel pe 
dinafară şi lup pe dinăuntru, eu rămîn 
întotdeauna numai cîine. 
 La ce-i mai serveşte inteligenţa 
aceluia care toată viaţa execută numai 
ceea ce au hotărît alţii pentru el. 
 Orice ordin e un atentat împotriva 
comunicării.  
 Nu poate scăpa de lanţ decît cel 
care n-a renunţat niciodată la speranţa 
că-l va rupe. 
 Nu toţi cîinii simt la fel apăsarea lanţului.  
 Pentru că nu reuşesc să fiu rău, 
stăpînul spune că nu sînt un cîine bun. 
 Frica îl salvează numai pe iepure, 
pe cîine îl pierde. 

 Oricît de harnic te arăţi, hingherule, 
niciodată nu vei putea face atîtea cuşti 
încît să încapă în ele toţi cîinii dornici 
să alerge liberi. 
 Hingherule, libertatea nu se pune în laţ! 
 Nu mă consolează deloc dacă ştiu 
că acela care m-a pus în laţ are 
reputaţia unei desăvîrşite moralităţi. 
 Broasca ţestoasă este fericită în 
carapacea ei de piatră, dar de ce să i-o 
punem în spinare şi ogarului? 
 Ca să poată aduce animalele rîvnite 
în bătaia puştii sale, omul găseşte, din 
păcate, un cîine care-l ajută. 
 Nu din grijă pentru noi spune omul, 
cînd afară e urgie, să nu scoţi nici 
cîinele din casă. 
 Să turbezi din cauza unui virus, 
cum ni se întîmplă nouă, cîinilor, e 
grav, dar să turbezi de invidie, cum i 
se întîmplă omului, e mult mai grav, 
mai ales cînd ajungi „la putere”. 

Al. ANDRIESCU 
 
 

Din meditaţiile 
câinelui Jar 

ISTORIA CRONICII ÎN IMAGINI 
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Gînditorul care a reflectat cel mai îndelung, mai adînc şi mai cu miez asupra cuvintelor graiului nostru a fost 
Constantin Noica. Asta nu înseamnă că-i nesocotesc pe ceilalţi: şi Eminescu a pătruns cu mintea în cotloanele alcătuirii 
limbii române, şi, în alte felurite chipuri, şi Hasdeu (cu dicţionarul său pentru care i-ar fi trebuit 10 vieţi), şi Densusianu, 
şi Şăineanu, şi Sextil Puşcariu, şi Alex. Rosetti, şi Iordan, şi Graur. Dar performanţa filosofică, în tîlcuirea vorbelor şi a 
întocmirii spusei româneşti, a atins-o Constantin Noica (nu-l uit pe Mircea Vulcănescu), împlîntînd în spiritualitatea de 
aici, într-un stil de in şi catifea, despre care nici nu ştii dacă nu e mai mult fermecător decît convingător, împlîntînd, zic, 
modelul heideggerian al radiografierii filosofice a limbii. Titlurile cărţilor sale vorbesc convingător despre pasiunea pe 
care o nutrea locatarul chiliuţelor din Păltiniş (mutat, cîndva, brutal, cu ocazia unui congres al... frizerilor, altminteri, 
oameni cumsecade), pe care o nutrea pentru analizarea vorbirii româneşti; amintesc cîteva dintre acele titluri: Creaţie şi 
frumos în rostirea românească, Rostirea filosofică românească, Cuvînt împreună despre rostirea românească. 

Unii i-au reproşat, chiar, lui Noica faptul că, prin asemenea titluri, ar fi dat apă la moara naţionalismului oficial şi 
fanfaron al politicii ceauşiste. La titlurile citate s-ar adăuga şi Sentimentul românesc al fiinţei. Pe acesta, prietenul său 
Cioran l-a ironizat, printr-o parafrază pe care o voia ironică: „sentimentul paraguayan al fiinţei” – dar eu, unul, n-o simt 
amuzantă: chiar dacă nu m-aş afla faţă-n faţă cu ambasadorul acestei ţări la Bucureşti (ceea ce, doar, ar amplifica jena), 
nu văd de ce n-ar exista, în principiu, un mod specific paraguayan (sau polonez, sau finlandez, sau japonez) de a gîndi, 
de a percepe viaţa şi universul – mod extras, a posteriori, din produsele celor mai bune spirite ale acelor locuri.  

Dar să ne-ntoarcem în ţărişoara noastră. Linia lui Noica era prea intens personală şi prea concordantă, în fond, cu propria-i 
feldeinţă, pentru a-l putea bănui de înregimentare intimidată sau măcar că s-ar fi lăsat manipulat (deşi e adevărat că el predica 
un fel de pasivitate în faţa istoriei care, cum spunea el, „face pipi pe tine”).  

Din multele şi densele sale consideraţii despre lumea lăuntrică a cuvîntului românesc, am ales azi, cîte ceva din 
volumul Rostirea filosofică românească, apărut la Ed. Ştiinţifică, în ’70, şi anume din studiul Despre ctitoriile 
prefixului în, care studiu poartă un motto din diaconul Coresi: „Cu drepţii şi cu aleşii încetiţi să fim”. 

Aţi înţeles mottoul? Nu, nu e vorba de a ceti (a citi), deşi această tălmăcire nu e neavenită! neadecvată, ci de: a fi în 
ceată, adică „laolaltă cu, solidari cu”. Acest prefix, în-, provoacă tulburătoare întoarceri pe dos. Uitaţi-vă, de pildă, arată 
Noica, ce viaţă paradoxală a avut cuvîntul a îndura, care vine din latinescul indurare: „a face dur, a întări, a înăspri”. 
Cum a ajuns să-şi schimbe cu 180 de grade sensul: în loc de „a fi dur” – „a fi blînd”? Noica găseşte o explicaţie în 
Dicţionarul cel mare al lui Sextil Puşcariu, care pleca de la existenţa, în limba română, a dublei negaţii, cum e „Ba nu!”, 
care va să zică „Da”. „Doamne, nu te îndura!” însemna, în limba de demult, „Doamne, nu fi aspru, nu fi nemilos!” De 
aici, prin folosinţa în veac după veac, s-a ajuns la ruga pozitivă, fără negaţie: „Doamne, îndură-te!”, în care înţelesul 
cuvîntului se dăduse peste cap. 

Nu mai puţin curioasă a fost evoluţia lui a învăţa, care se trage din latinescul in-vitiare, adică „a în-vicia, a deprinde pe 
cineva cu un viciu”. Dar iată că în- a acţionat asupra lui viciu şi l-a în-blînzit, l-a în-bunat, şi aşa se face că a învăţa 
semnifică şi deprinderea cu binele şi frumosul, nu numai cu ticăloşia (vechiul sens a rămas, totuşi, în dictonul „Tot învăţul 
are şi dezvăț”). 

În fine, despre dublul sens al prefixului în-, spre înafară şi spre înăuntru, iată un citat din Noica, potrivit: „Prefixul 
în- se răsfrînge fie asupra lucrurilor, fie asupra fiinţei proprii: în-cremenesc, în-mărmuresc. Aşa e şi cu trupul întreg şi 
cu viaţa lui: în-viu ceva, dau viaţă (vivific: in-vivere), dar pînă la urmă, înviu, înviez eu”.  

George PRUTEANU  

 

 

CCRROONNIICCAA  CCRROONNIICCIIII   

Cea dintîi apariţie în România post-belică a lui Mircea Eliade a 
fost găzduită de Cronica ieşeană. Cercetînd arhiva Eliade la 
Chicago, Florin Cîntic a aflat scrisoarea Cronicii (semnată de M.R. 
Iacoban) prin care se solicita autorizarea publicării prozei Un om 
mare („Cronica”, an II, 1967, nr. 49, 50), scrisoare îndosariată de 
Eliade cu apostila „răspuns la data de...” 

Constantin Noica a reînceput să publice după perioada de 
interdicție, fragmente din volumul Rostirea filozofică 
românească (1970), în serial, în „Cronica”, an II, 1967, nr. 42, 
44, 46, 48, 50 și an III, 1968, nr. 4. 

NOICA, ÎN ADÎNCUL LIMBII ROMÂNE

Constantin Noica 

Mircea Eliade 
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Această carte-bijuterie a apărut mult mai târziu (Junimea, 
1979), adunând cele mai multe „reflecţii în marginea vieţii” 
publicate în revistă. Logicianul simţea nevoia uneori să 
evadeze din rigorile ştiinţei sale şi să dea frâu liber 
imaginaţiei şi afectivităţii abia strunite, risipind „improvizaţii, 
capricii, novelete, ariete, variaţiuni, disonanţe”.  

Ce personalitate complexă era profesorul Botezatu! În 
toamna lui 1957 şi-a început cursul de Logică la universitate, 
avea atunci 46 de ani şi se afirmase mai ales ca psiholog: şi-a 
început cariera ca psiholog practician şi a devenit apoi 
asistent şi conferenţiar la Psihologia copilului. În perioada 
1944-47 scria recenzii la cărţi de psihologie în revista Ethos. 
După întoarcerea din detenţie a fost angajat la Laboratorul de 
psihologie de la CFR, a şi publicat monografii profesionale 
sau articole în reviste. Era şi un avizat cunoscător al muzicii 
clasice, într-o vreme a fost angajat la Filarmonică, se ocupa 
de redactarea programelor de sală, devenise membru al 
Uniunii Compozitorilor. După ce a publicat Schiţă a unei 
logici naturale (1969), carte care a primit premiul „V. Conta” 
al Academiei, începe cariera sa de logician, cărţile sale apar în 
ritm susţinut, la fiecare doi ani, consolidându-i statutul de om 
de ştiinţă şi profesor eminent. La Cronica, după cele câteva 
reflecţii din primul număr, apare mult mai târziu, în anul al 
treilea, spre sfârşitul lui 1968: Logica: clasic şi modern (an 
III, nr. 41). De acum colaborările se succed în ritm susţinut, 
probabil terminase cartea despre logica naturală, scrie cu 
aplecare, uneori se dovedeşte polemist redutabil, abordează 
probleme complexe, dificile, circumscrise noului domeniu în 
care se afirmase. Mai târziu paleta preocupărilor sale se 
lărgeşte, devine comentator cunoscut în marginea vieţii, 
psiholog-observator al cotidianului, i se oferă o rubrică, 
primeşte premiul revistei.  

Cine deschide site-ul de prezentare al Facultăţii de 
Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice a Universităţii din Iaşi 
găseşte şi o înşiruire de personalităţi care au dat strălucire 
acestei instituţii, începând cu Maiorescu şi Conta. N-au fost 
selectaţi mulţi, doar o duzină, dintre care jumătate sunt 
filosofi, iar ceilalţi sociologi, psihologi, pedagogi. 
Enumerarea se încheie cu Ernest Stere (1912-1979), 
profesorul care i-a marcat şi inspirat pe mulţi dintre foştii 
studenţi prin gândirea şi scrisul său, dar şi prin stilul său 
inconfundabil, de intelectual rasat, imposibil de comparat. 
Cartea sa, Din istoria doctrinelor morale (Polirom, 1998), a 
devenit unul dintre reperele celor care se iniţiază în filosofia 
clasică, în gândirea etică, de la Socrate şi Aristotel la 
existenţialism şi fenomenologie. Stere a apărut la Cronica, în 
1967, cu un text doct, Filozofie şi artă, în care demonstrează 
că cele două concepte sunt însufleţite „de acelaşi ideal 
comun, al unei raţionalităţi care înseamnă simţ al măsurii şi al 
ordinii, dar şi gust al armoniei”. Şi-a trasat aici, prin opţiunea 
sa, un autoportret: profesorul Stere era un afectiv temperat 
prin inteligență şi moralitate, un om echilibrat şi judicios, 
care-şi cumpănea cu tact cuvintele şi gesturile, care-şi 
stăpânea, prin raţionalitate, trăirile. L-am întâlnit în toamna 
lui 1979 la familia Pavelcu, venise de la mare şi povestea, 
entuziast şi mândru de isprăvile sale, cum a înotat mult, până 
în larg, ca în tinereţe, deşi apa începuse să se răcească. „Vai, 
Ernest, i-a spus doamna Pavelcu, parcă ai fi un adolescent...”. 
S-a pierdut, brusc, în scurt timp. Colabora la revistă destul de 
rar, cu texte extrem de elaborate, totdeauna pe teme grave, 
care-l stimulau. Cu ce plăcere se citeşte şi astăzi, de pildă, 
articolul despre o „remarcabilă contribuţie”, cartea lui D.D. 
Roşca, Însemnări despre Hegel (an III, nr. 5). 

„Recuperaţii” vor juca rolul lor în menţinerea standardelor 
de culturalitate rafinată ale revistei ieşene, distingându-se ca 
un grup de elită. O grupare intelectuală şi morală, necesară, 
utilă, dar în care regimul nu avea încredere. Pe bună dreptate, 
ei nu aparţineau acelei noi lumi. Erau din alt aluat. 

 
Adrian NECULAU 

„RECUPERAȚII” 
 

Cum revista Cronica a apărut într-un 
interval de relativă liberalizare, părea de 
la sine înţeles să fie acceptate şi chiar 
chemate să publice şi personalităţi care nu 
se situau în curtea ideologiei oficiale, mai 
ales vechii profesori formaţi în perioada 
interbelică, valori autentice, a căror 
reputaţie se fixase într-un timp de 
libertate a exprimării.  

Personalităţi autentice, deturnate, fiecare în alt chip, de 
la rosturile lor, fuseseră între timp „recuperate” şi li se 
permitea să lucreze şi să publice, desigur cu condiţia de a 
nu deranja.  

Iată: Ştefan Bârsănescu, scos din Universitate, rămas o 
vreme fără serviciu, apoi ascuns într-un post de bibliotecar 
la Politehnică, prin grija profesorului Alexa şi mai apoi la 
Agronomie, unde ţinea un curs facultativ de pedagogie 
agricolă; Vasile Pavelcu, mutat la catedra de limba rusă, dar 
şi anchetat pentru că ar fi făcut parte din Gărzile Albe, pe 
care  l-a salvat faptul că şi-a petrecut copilăria, până la 
douăzeci de ani, în  imperiul ţarist şi ştia bine limba rusă; 
Petre Botezatu, militant într-un partid de stânga, candidat 
la alegeri din partea socialiştilor lui Titel Petrescu, apropiat 
de sociologul Alexandru Claudian, liderul ieşean al 
socialiştilor, motiv pentru care a fost îndepărtat din facultate 
(era conferenţiar la Psihologia copilului) şi izolat, adică 
internat în coloniile de muncă de la Coasta Galiş, Km 32, 
apoi la Midia, de unde a fost transferat la Oneşti, pentru a 
munci la încărcarea vagoanelor cu cărbuni, până la 
eliberare. Dintr-o fişă de pontaj (în deltă lucra ca săpător) 
aflăm că presta, de regulă, 11-13 ore de muncă pe zi, 
realizând un procent de 112% din norma coloniei. La ieşire 
este obligat să dea o  declaraţie prin care se angajează să nu 
discute cu nimeni despre cele văzute şi auzite. Se izolează în 
casă, rupe legăturile cu lumea, primeşte un post de psiholog 
la CFR şi este reprimit la universitate mai târziu, începând o 
carieră nouă, de profesor de logică; Ernest Stere, coleg de 
partid la socialişti cu Botezatu, scapă de închisoare datorită 
faptului că l-au protejat colegii săi, dar era şi el urmărit 
informativ ca şi aceştia, interogat, am găsit documente în 
arhivele CNSAS. Toţi cei de mai sus, deşi erau acceptaţi şi 
chiar curtaţi de regim, încurajaţi să colaboreze, erau în 
acelaşi timp urmăriţi, „încadraţi informativ”: li se desfăcea 
corespondenţa, li se ascultau telefoanele, erau înconjuraţi de 
informatori activi (uneori colegi şi studenţi) care le 
înregistrau anturajul, ideile, mişcările şi adesea îi provocau. 
Unii dintre aceştia funcţionau deja în coabitare nefirească cu 
ideologi agresivi şi/sau  adesea semidocţi. Principalul este 
că cei ce s-au format atunci aveau în aceste personalităţi 
modele, alternative, dacă ştiau să aleagă. 

Destinul lor a fost legat de Iaşul cultural şi ştiinţific şi de 
întâmplările care i-au aşezat de aceeaşi parte, deşi nu 
totdeauna, cel puţin unii dintre ei, s-au simpatizat. Prin anii 
1950-51 a existat la Iaşi o Facultate de Psihologie (desigur 
efemeră, repede desfiinţată), al cărei decan era Vasile 
Pavelcu şi în care avea ca asistenţi doi tineri apropiaţi, în 
care-şi punea mari speranţe: Petre Botezatu şi Ernest Stere. 
Încercarea lor de construcţie instituţională i-a legat şi a 
stabilizat prietenia viitoare. Dar visul s-a risipit. A rămas 
doar încrederea reciprocă, conservată ca un bun de preţ, toţi 
anii următori. Între Bârsănescu şi Pavelcu existau unele 
tensiuni, încă din anii lor de început în facultatea ieşeană, de 
dinainte de război. Dar atunci când am intrat eu student, în 
1957, ei reprezentau reperele ştiinţei noastre si se respectau 
reciproc. Am fost apropiat de fiecare dintre cei doi: Ştefan 
Bârsănescu mi-a condus lucrarea de licenţă, Educaţia 
adulţilor în România, iar Vasile Pavelcu teza de doctorat, 
despre psihologia liderilor în grupurile mici. La examenele 
de doctorat îi aveam în comisie, adesea împreună cu Petre 
Botezatu sau Ernest Stere. Aceştia au asistat şi la susţinerea 
tezei mele de doctorat, în 1974, păstrez poze emoţionante. 

Contribuţiile „recuperaţilor” la Cronica se situau pe linia 
preocupărilor fiecăruia, a cercetărilor şi stilului pe care şi-l 
formaseră deja. Fără referinţe la  contextul politic, fără 
ancorări penibile. Erau texte ale unor specialişti, conştienţi 
de menirea şi valoarea lor, adesea sobre, parcă atemporale, 
poate de aceea căutate şi gustate. Unii dintre ei foarte 
prezenţi, de la început, cum Pavelcu şi Bârsănescu, la sfârşit 
de carieră, care ştiau că nu mai au timp mult în faţă, ceilalţi 
doi intervenind mai rar, aşteptând parcă să vadă cum 
evoluează proiectul, dacă le e locul acolo. Nu am avut timp 
să  revăd întreaga colecţie, doar primii trei ani de la apariţie, 
1966-68, dar mi-am făcut o idee despre începuturi; dacă 
acest proiect de Cronică veche va mai rezista după acest 
număr aniversar, voi continua cercetările mele. 

Vasile Pavelcu (1900-1991) apare începând cu 
numărul cinci, invitând la o discuţie despre rolul unor 
discipline „abstracte”, cum astronomia şi psihologia, 
confruntate cu viaţa socială. Psihologia, crede, se va trezi 
treptat prin contact cu viaţa şi cu literatura, adolescentul 
care citeşte psihologie va întâlni, ca într-un roman, figuri 
şi personaje, se va regăsi pe sine. În numărul 10 al revistei 
imaginează un dialog între Prometeu şi omul contemporan 
care-l asigură că flacăra iubirii de oameni va mistui 
rămăşitele egoismului şi va risipi întunericul. Cuvintele 
unui naiv care a crezut mereu în oameni!? În numărul 42, 
din noiembrie, un titlu incitant: Psihologia – ştiinţă 
primejdioasă? O prelungire a dezbaterii pe care o iniţiase 
în cartea apărută nu cu mult timp în urmă, Drama 
psihologiei. De la interogaţia Ce este psihologia? (text 
publicat în Ethos, în 1946), amplificată în Drama 
psihologiei (1965), până la discursul de recepţie la 
Academie (Statutul psihologiei, publicat în trei numere 
consecutive ale Cronicii, în toamna lui 1975), Vasile 
Pavelcu şi-a pus şi a pus mereu întrebări inconfortabile, s-a 
îndoit, a trăit intens evoluţia sinuoasă a acestei ştiinţe. 
Psihologia era pentru Pavelcu un personaj cu o existenţă 
dramatică, împins adesea în situaţii dificile, uneori tragice, 
dar decis să-şi joace şansa, să se autoconstruiască, să-şi 
urmeze destinul, să lupte pentru dobândirea identităţii sale. 

Cartea, ca şi dezbaterea propusă în mai multe numere 
din Cronica, marcau o ruptură cu statutul de până atunci al  
acestei ştiinţe, încă invadată de traduceri; iar producţia 
autohtonă era ideologizată. Încercarea lui Vasile Pavelcu a 
fost receptată ca o tentativă de a depăşi alinierea 
ideologică şi conformismul limbajului practicat în epocă, 
părea o „lumină”, o alternativă şi deschidea noi 
perspective. Tăcuse peste un deceniu, acum ţâşnea 
viguros. Toate colaborările ulterioare ale lui Vasile 
Pavelcu anunţau viitoarele sale cărţi sau sunt comentarii 
îmbogăţite ale unor lucrări deja publicate, unele din 
perioada de dinainte de regimul comunist, ceea ce 
înseamnă că se deschisese, se re-descoperise. Scrie 
constant, cu plăcere,  alert, ilustrând eticheta pe care i-o 
aplicase cândva Paul Popescu-Neveanu – „scriitor de 
psihologie”. Temele i se potrivesc, le frecventează demult, 
din tinereţe: metamorfozele personalităţii, instinct şi 
sentiment, vocaţie şi afectivitate, polarizarea conştienței, 
femeia – o enigmă, conştiinţă şi sentiment, ştiinţa erorilor, 
arta dialogului. 

Sobrul, rigurosul, echilibratul Ştefan Bârsănescu 
(1895-1984) apare începând cu numărul 8 al revistei, în 
primăvara lui 1966, cu un portret afectiv al unui fost 
ieşean, Mihai Ralea, dispărut în urmă cu doi ani. Ralea 
figurase printre puternicii zilei, dar îşi folosise relaţiile şi 
pentru a-i ajuta pe mulţi dintre cei ce fuseseră, pentru o 
vreme, înlăturaţi de regim: Traian Herseni, Sache Botez, 
C. Zahirnic şi alţii care-şi găsiseră un loc sub pulpana 
generoasă a Institutului de psihologie al Academiei. Poate 
că şi pe Bârsănescu l-a ajutat cumva, nu am informaţii care 
să confirme această presupunere, dar pe acesta l-a ales cel 
mai important pedagog al timpului, recuperat şi el, pentru 
a deschide seria portretelor din care se va naşte, peste ani, 
o carte despre figurile însemnate ale universităţii 
româneşti: Medalioane (Junimea, 1983). Cum îl percepuse 
Ştefan Bârsănescu pe fostul său coleg ieşean din perioada 
interbelică? Avea „o grijă deosebită pentru o formă 
estetică în relaţiile cu studenţii… întreţinea cu ei 
conversaţii pline de distincţie… enunţa idei care 
impresionau şi sugestionau spiritul lor receptiv”. Fostul 
meu profesor era el însuşi  un pedant şi ştiu că a suferit 
mult atunci când a fost nevoit să-şi vândă costumul de 
gală, după ce  a fost dat afară din învăţământ şi a trebuit să 
se descurce timp de şase luni fără nici un fel de resurse. 
Urmează portretele lui Petre Andrei şi Al. Philippide, 
câteva texte referitoare la istoria şcolii şi învăţământului 
(Şcoala de la Putna, Şcoala greacă şi latină de la 
Târgovişte), un comentariu critic la o carte recent apărută, 
„Debutul învăţământului filosofic şi al gândirii libere în 
Balkani”, scrisă de un specialist grec, Cl. Tsoukas, o 
intervenţie tăioasă despre impostură în ştiinţă. O 
contribuţie substanţială poate fi considerată pledoaria 
pentru Necesitatea unei istorii a ştiinţei româneşti (an II, 
nr. 32). Toate ţările care se respectă şi-au inventariat 
contribuţiile la istoria universală a ştiinţei, crede bătrânul 
dascăl, e cazul să avem şi noi acest atestat al civilizaţiei 
care ar trebui să cuprindă două secţiuni importante: geneza 
şi dezvoltarea ştiinţei şi contribuţia originală. Am avea 
astfel un tablou al valorilor culturale şi spirituale, inserate 
în sistemul realizărilor universale. Deşi scria pentru o 
revistă de cultură, Ştefan Bârsănescu avea acelaşi stil care 
l-a consacrat ca savant recunoscut, în toate cele peste 
treizeci de cărţi pe care le-a publicat: grav, rigorist, solar, 
academic. 

Chiar din primul număr al Cronicii, într-o casetă de 
numai patru paragrafe, Petre Botezatu (1911-1981) 
anunţa viitoarele Note de trecător. 

Vasile Pavelcu  

Petre Botezatu 
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ȘI-AM RÂS, PROSTEȘTE,  
FĂRĂ VOIA MEA...* 

 
Intram în camera aceea uriașă și în mijloc era o masă plină cu 

tot felul de obiecte vechi și curioase, compotiere și farfurii și 
servicii de oțet și untdelemn și cești de ceai albe. Scaunele erau 
roase și demne. Aveau în spătar o gemă în formă de inimă și erau 
pline de ornamente.  

Zidurile erau negre de tablouri, portrete, străbunicul acela 
bărbos cu care toți spuneau c-ar trebui să mă fălesc fiindcă fusese 
un mare nu-știu-ce și avusese odată o mare importanță, dar eu nu 
reușeam niciodată să mă fălesc cum se cade. 

În tot cazul, străbunicul ocupa aproape un perete și dedesubt 
era o fotografie foarte mare și acolo stătea zîmbind soția lui, 
purtînd niște cercei despre care fusesem avertizat că sînt de aur. 

Apoi era o fată cu părul răvășit de un vînt imaginar și ochii 
închiși și buzele întredeschise, reprezentând capodopera unui 
mare și necunoscut pictor local. 

Pe urmă două fetițe cu pantaloni, una era tata la treisprezece ani – 
vîrsta mea – și cealaltă un unchi și între ei un cîine alb cu limba scoasă. 

Și atunci M. împins pe la spate de mama, se apropia de 
bătrîna în negru din capul mesei și-i dădea bună-seara și treceam 
eu la rînd și bătrîna se uita la mine lung și mă săruta pe frunte ca 
și cum s-ar fi bucurat că mă vede și apoi o săruta și pe mama, 
lăsînd-o să creadă același lucru. 

Apoi totul se petrecea întocmai ca în ceilalți ani, strîngeam 
mîinile umbrelor din jurul mesei și rîdeam grozav pe înfundate și 
izbucneam din cînd în cînd și apoi le ziceam tuturor „la mulți 
ani” și mama scotea un calendar și-l dădea bătrînei și apoi venea 
la rînd un personaj interesant, senin, cu o barbă rară și albă și cu 
ochi urduroși și care mînca întotdeauna un ou și dacă nu-l mînca 
îl avea mereu în față, ceea ce era aproape același lucru. Ne 
așezam, mama, la masă, iar noi pe pat. 

Bătrîna întreba: „Nu vreți un ceai?” și noi răspundeam: „Nu, 
mulțumim, nu vrem un ceai” și transcrisă exact, întrebarea 
bătrînei ar fi fost: „Nu vresi un seai?” și noi răspundeam tot așa: 
„Nu mulsumim, nu vrem un seai” și ne prăpădeam de rîs. 

Scoteam, apoi, cu grijă, două pachete lunguiețe în care se 
aflau boabe de fasole și cocoloașe de pîine și trăgeam discret în 
capul unui octogenar cu o chelie respectabilă înconjurată de fire 
albe. La început nu simțea proiectilele aruncate cu măiestrie și 
atunci intensificam tirul și trăgeam cu boabe de fasole și 
sărmanul începea să se foiască pe scaun și să arunce priviri 
disperate încoace și-ncolo. 

În anul acela, M. avusese ideea genială să strecoare o peniță 
în ceaiul bătrînei și penița se înfipse în lămîie și cînd dădu să 
mănînce lămîia, bătrîna extrase din ea obiectul acela ciudat, îl 
privi lung și apoi îl puse demnă pe farfurie. 

Îl întrebam apoi pe bătrînul cu barbă dacă a făcut vreodată 
fotografii, asta îl întrebam în fiecare an fiindcă știam că în viața 
lui nu făcuse decît fotografii și el ne aducea o cutie mare plină cu 
bărbați mustăcioși și ne explica: „Ăsta era generalul Stamate și 
ăsta era unchiul nostru” – și noi mînjeam fotografiile pe dos cu 
clei și apoi le puneam una peste alta. 

În fiecare an bătrînul aducea o cutie nouă, resemnat și trist și 
cînd rîdeam prea tare se uita la noi puțin abătut și puțin mirat. 

Nici unul din ei nu înțelegea de ce rîdem și uneori mă băteam 
cu palmele peste genunchi de atîta rîs și ei se uitau cu toții, puțin 
abătuți și puțin mirați și noi mai că-i arătam cu degetul. 

Iar la sfîrșit vărsam amîndoi în tăcere cîte o lacrimă. 
 

Ion Petru CULIANU 
 

* Debut în nr. 9 (56), 4 martie 1967, p. 7 

 

CE VREMURI...! 
 

Vorba lui Marin Sorescu: debutăm cu fiecare text scris, 
chinuit, pe un colţ de masă, pe un colţ de hîrtie, la un colţ de 
lume. Deşi la 11 ani eram publicat în revista „Cutezătorii” de 
Virgil Teodorescu, deşi la 13 ani acelaşi îmi făcea o prezentare 
elogioasă în aceeaşi revistă, alături de Matei Vişniec, deşi la 
„poşta redacţiei” din „România literară” sau din „Luceafărul” 
Geo Dumitrescu îmi publicase nişte texte, debutul adevărat mi-l 
trec în biografie în revista „Cronica”, acolo unde mi-au apărut, 
prin 1974, la 16 ani, vreo două texte, într-un grupaj al scriitorilor 
tineri din Neamţ.  

Nu am fost un răsfăţat al revistei înainte de 1989, deşi am 
publicat cîteva grupaje de versuri, iar  primele apariţii editoriale 
mi-au fost comentate „la fix”...!  

Şahul de la „Cronica”, din redacţie, a intrat în legendă. 
Mirosul de cafea de pe holuri a intrat în memorie. Chipurile 
multor redactori au intrat în panoplia de poveşti a oraşului Iaşi. 
Opera multora, care a trecut prin paginile revistei, a intrat în 
istoriile literare. 

Am şi două amintiri „aparte” de la „Cronica”. În timp ce 
eram soldat în mereu glorioasa armată română, prin 1979, la 
Lonea-Petrila, la mină, ziarul din judeţul meu de baştină, a 
publicat un text „cu partidul” pe care mi l-a atribuit, deşi el 
provenea din oferta pe care nişte poeţi sudişti o făceau ziarelor 
judeţene, în căutarea de glorie zonală şi, probabil, de parale. Cum 
ziarele locale circulau în zonă, textul a ajuns la „Cronica” care 
abia aştepta să-şi adauge pe listă noi compromisuri şi noi 
compromişi. Fiind în armată, habar nu aveam de ceea ce „mi se 
întîmpla”. Am aflat de textul cu pricina, din varianta locală şi de 
la „Cronica” abia la vreo doi, trei ani de la întoarcerea din 
armată. Aurel Dumitraşcu, care ştia situaţia, mă şicana cu umor, 
spunîndu-mi că pînă demonstrez eu că am dreptate „mă are la 
mînă”. Protestul meu tardiv, atunci, a întîlnit mirarea celor care 
manipulaseră situaţia. Abia după Revoluţie „propunătorul” de la 
ziarul local a recunoscut procedura şi întîmplarea.  

A doua amintire ţine de momentul de la Revoluţie, cînd a 
apărut, imediat după 22 Decembrie 1989, prima „Cronica liberă”. 
Acolo, în primul număr, mi-a fost publicată o pagină de poezie 
sub marginalul „Poezii interzise de cenzură”. A fost, de altfel, 
„re-debutul” meu în libertate...! 

Îmi face plăcere să reiau un text dintre acele „interzise de 
cenzură”, la acest moment de bilanţ al „Cronicii vechi”. Vechilor 
„cronicari” le doresc să rămînă tineri ca amintirile despre ei. 
Nicolae Turtureanu, ai legătura...!  

 
                                                          

 

 
MI-E DOR DE REVISTA VECHE 

 
Cronica este revista în care am debutat. Ştiu, nimic mai banal. 

Doar că acest debut (1968) s-a produs pe fondul unui mixaj de emoţii 
şi sentimente, adunate de-a lungul timpului. O aşteptare care plutea 
în aer, omniprezentă şi imperativă: necesitatea existenţei unei astfel 
de reviste la Iaşi! Era frustrant să citeşti, săptămînal, în „Luceafărul” 
şi „Gazeta literară” (devenită, în 1968, seria nouă a „României 
literare”) grupaje de versuri ale unor poeţi tineri, zeci de comentarii 
la primele lor cărţi şi să constaţi că, printre aceştia, cu rare excepţii, 
nu se prea găseau ieşeni. Era perioada în care Editura pentru 
Literatură lansase colecţia „Luceafărul”, aruncînd pe piaţă, aproape 
lunar, cărţi ale autorilor tineri, de la Ioan Alexandru, Ana Blandiana, 
Gabriela Melinescu, Sînziana Pop, pînă la Ioana Diaconescu, Ioana 
Bantaş, Petru Popescu... Era perioada în care Nichita Stănescu, 
Marin Sorescu, Adrian Păunescu se aflau în prima linie a scriitorilor 
care, fiecare cu mijloacele lui, deschideau drumul către interesul 
publicului larg. În acest galop extraordinar, apărea din cînd în cînd şi 
cîte un ieşean. La Editura pentru Literatură: Dan Laurenţiu (Poziţia 
aştrilor, 1967), Adi Cusin (A fi, 1968), Ion Chiriac (Ce se numeşte 
toamnă, 1968), Elena Cătălina Prangati (Miza pe lumină, 1969), iar 
la Editura Tineretului, Ioanid Romanescu (Presiunea luminii,1968).  

Odată cu apariţia Cronicii şi a celorlalte publicaţii zonale, cu 
profil similar („Ateneu”, „Astra”, „Tomis”, „Ramuri”, „Argeş”...) 
„centrul” s-a mai decongestionat, schimbul de idei, de autori 
(publicaţi, comentaţi, debutaţi, contestaţi) a început să funcţioneze, 
conturîndu-se, astfel, un peisaj literar viu, alert. Adică, normal. 

De revistă m-am apropiat cu timiditate. Ţin minte că, un timp, 
redacţia a funcţionat în Palatul Culturii, la parter. Erau acolo, pe hol, 
nişte despărţituri din pal, în care funcţionau birourile. Mă duceam, 
lăsam plicul cu poezii la portar şi-l rugam să le ducă la secţia de 
poezie. Dacă redactorii erau în şedinţă de sumar, duceam chiar eu 
plicul şi-l lăsam pe unul din birourile goale. De fiecare dată mi se 
publica măcar o parte din poezii. Mi-a fost destul de greu cînd 
redacţia s-a mutat în sediul din strada V. Alecsandri. Odată intrat 
acolo, era imposibil să treci neobservat. Secretara mi-a şi spus, la un 
moment dat, să mai stau de vorbă cu redactorii, să nu trec aşa, glonte, 
că s-ar putea să-şi închipuie că sunt o încrezută. Am înţeles că 
timiditatea mea fusese interpretată greşit şi, treptat, am încercat să 
mi-o înving.  

Acolo, în redacţia revistei Cronica, am cunoscut oameni 
minunaţi, de care, într-un fel sau altul, mă simt legată şi azi. Unul 
dintre aceştia  este George Lesnea. Aş putea spune că lui îi datorez 
numele cu care semnez. Fusesem chemată să aduc un grupaj de 
versuri şi să mă gîndesc la un pseudonim. Poezii am adus eu, dar 
pseudonim, ba. Pur şi simplu nu-mi venise nicio idee. Cei prezenţi 
acolo, Ştefan Oprea, Virgil Cuţitaru, George Lesnea şi încă vreo 
două, trei persoane au propus, fiecare, cîte unul sau mai multe nume, 
însă niciunul nu părea a fi potrivit. La un moment dat, am spus că 
trebuie să plec şi că mă las pe mîna lor.Voi afla din revistă ce nume 
mi-au ales. Cînd am ajuns la uşă, Lesnea m-a întrebat:  

– Măi, fato, dar n-o să se supere tac-tu că-ţi schimbi numele? 
– Pe tata îl cheamă Traian – i-am răspuns. 
– Asta-i! – au strigat cu toţii. Şi aşa a rămas. 
De la George Lesnea am şi multe epigrame. A fost o vreme în 

care, cum mă vedea, cum îmi compunea un catren. Prin anii ’74-’75, 
împreună cu Ion Agapi, i-am făcut  un film. Nu ştiu care mai este 
starea peliculei, nici nu ştiu dacă mai există. Ştiu însă că, pe la 
mijlocul anilor ’80, l-am prezentat şi la „Jurnalul artelor”, spectacol 
pe care-l ţineam la sala Studio a Teatrului Naţional. Pentru mine, 
Lesnea a rămas o amintire puternică şi... duioasă. 

Multe personalităţi au gravitat în jurul revistei, dîndu-i prestanţă, 
adăugîndu-i carate. Meritul atragerii acestora revine în întregime 
redacţiei, alcătuită, fără excepţie, din oameni receptivi, deschişi la 
nou, apţi să stimuleze astfel de colaborări şi să fenteze elegant 
anumite obstrucţionări aberante. Numărul lor este mult prea mare ca 
să poată fi amintiţi în aceste rînduri.  

Poate vreun cercetător tînăr se va gîndi să alcătuiască monografia 
revistei Cronica, să-i definească locul şi rolul  pe care l-a jucat într-o 
perioadă nu tocmai uşoară. Există la Biblioteca Judeţeană „Gh. 
Asachi” o bibliografie a revistei, pe 30 de ani (1966-1996), care ar 
putea constitui o bază de plecare pentru un asemenea proiect. 

Poate vreun investitor cu har, saturat, suprasaturat şi apăsat de 
atîta superficialitate, vulgaritate şi contorsionare politică îşi va 
propune să trăiască o nebunie frumoasă şi va investi în reluarea 
editării revistei. A adevăratei reviste Cronica şi nu a celei de după 
aprilie 1997.  

Poate... 
Dar, mai bine închei cu o amintire care m-a marcat: ultima mea 

întîlnire cu Ioanid Romanescu, un poet uriaş, atît de apropiat revistei. 
S-a întîmplat la sediul redacţiei, la cîteva zile după 22 decembrie 
1989. De cum m-a văzut, s-a repezit la mine şi m-a îmbrăţişat 
frenetic: 

– Sunt fericit, doamnă Angela, sunt fericit! 
– Toţi suntem, domnule Ioanid, toţi suntem... 
– Da, dar eu am un motiv în plus. Pe 22 mi s-a născut un băiat.  

I-am pus numele Liberto. Nu-i minunat? 
Pentru cine l-a cunoscut, cît de cît, pe poet scena poate părea 

neverosimilă. Taciturn, închis în sine, cu aripile fîlfîindu-i pe 
dinăuntru, zdrenţuite de-atîta zbatere era greu să-ţi  imaginezi că ar fi 
în stare de asemenea ieşiri euforice. Pentru mine, care ştiam că, de 
multă vreme, relaţia noastră se rezuma la un simplu salut sau, funcţie 
de conjunctură, la o discuţie plină de stereotipii, gestul a fost şocant: 

– Să vă trăiască! Sigur că e minunat. 
– Dar ştiţi ce mi se pare a fi cel puţin la fel de minunat? 
– ?!? 
– Faptul că, în asemenea zile, am simţit nevoia să venim aici. 
Nu ştiu dacă astăzi Poetul ar mai repeta o asemenea frază. Şi asta 

pentru simplu motiv că acel aici nu mai există.  
Mi-e dor de Cronica veche!  

                                                            
  Angela TRAIAN 

 

AUTOPORTRET ÎN MIŞCARE 
 

Sînt gol ca o pictură chinezească într-un ziar 
de provincie liniile acelea par mereu nişte cocori 
în repaus 
visînd zboruri lungi cu finalitate nesigură 
 
adun răni. le aşez una lîngă alta le fac frumoase 
chem femeile să vadă direct cum se depun 
calciul şi moartea pe oase 
 
cîrpele spun că sînt flamuri, sporesc cu ele aparenţa 
sub ploaia de noiembrie fîşii de pămînt secetos 
ca şi cum toamna – la urma urmelor, toamna – 
memoria stă spînzurată cu cocorii în jos. 

 
 

Adrian ALUI GHEORGHE 

 

Ioan Petru Culianu 

„Deslușim la Culianu virtuale 
aptitudini pentru analiză, pentru 

sugerarea unei atmosfere 
pregnante prin juxtapunerea unor 

detalii aparent mărunte, dispersate 
și nesemnificative”. 

 

(Mircea Radu Iacoban, 1967) 
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Echim VANCEA (An. 8, nr. 5 (366), 2 feb. 1973, p. 14. 
Rubrica: Poşta literară. Conform Dicţionarului biografic al 
literaturii române (Aurel Sasu), poetul  debutează în Cronica, 
în anul 1973): Haine de iarnă 

Ion ENACHE (An. 9, nr. 24 (437), 14 iun. 1974, p. 3. 
Rubrica: Poşta literară. Cf. Wikipedia, debutul său este 
considerat a fi în 1975 în Convorbiri literare): Dreptate 

Doina-Mihaela SAVA (An. 9, nr. 29 (442), 19 iul. 1974, p. 
3. Rubrica: Poşta literară: Un punct numit iarnă, Anotimp 

Mariana CODRUŢ (An. 19, nr. 51 (516), 19 dec. 1975, p. 
3. Rubrica: Debut. În Dicţionarul Scriitori şi publicişti ieşeni 
contemporani se consideră ca an de debut în Cronica: 1976): 
Așa toamnă!..., Somnul mamei 

Adi CRISTI (An. 11, nr. 26 (543), 25 iun. 1976, p. 3. 
Cenaclul: „Lupta cu Inerţia”. Conform biografiei de pe pagina 
web a USR, Filiala Iaşi, anul debutului în Cronica: 1976): 
Nemurire 

Catrinel STAMATE (An. 12, nr. 47 (617), 25 nov. 1977, 
p. 7. Rubrica: Debut: Prietenie, Ascultă-mă, Cîntecul) 

Dan Tudor CHELARU (Cu o prezentare de Mihai Drăgan 
(An. 13, nr. 51 (673), 22 dec. 1978, p. 7.). Rubrica: Debut: Pasăre) 

Ronald GASPARIC (An. 16, nr. 22 (800), 29 mai 1981, p. 
4. Cîştigător al concursului: „Autori – copiii!”, organizat de 
Consiliul Judeţean Iaşi şi revista Cronica): În gînd 

Dan GIOSU (An. 16, nr. 49 (827), 4 dec. 1981, p. 7. 
Rubrica: Debut: Catren, Perdelele vulcanului Vezuviu) 

Iancu GRAMA (An. 16, nr. 26 (904), 26 iun. 1981, p. 7. 
Rubrica: Debut. Într-o notă a redacţiei se arată că poetul 
Mihai Ursachi îl propune spre publicare pe acest geolog din 
Bacău): Fluviul de plumb, Trepte, Fata bretonă 

Zenovia MĂRIUŢĂ (An. 16, nr. 11 (789), 13 mar. 1981, 
p. 5. Rubrica: Debut: Urîtul își coboară, Cu sufletul liber 

Mihai ŢICLĂU (Ulterior: Marinica POPESCU, An. 15, 
nr. 1 (779), 1 ian. 1981, p. 5. Rubrica: Debut: Orizontală I) 

Irina Oana CAŢIGHERA (An. 18, nr. 26 (909), 1 iul. 
1983, p. 5. Rubrica: Debut: Chipul lunii în mare, Arhiva) 

Mihail GĂLĂŢANU (An. 18, nr. 31 (914), 5 aug. 1983, 
p. 5. Rubrica: Diligenţa poştală: Blues cu mașina de găurit 
MG13. Pe blogul www. bibliotecadepoezie.wordpress.com se 
menţionează: „Debut: poate fi considerat oricare din poemele 
publicate integral (toamna lui 1982) la rubrica „Diligenţa 
poştală” din revista Cronica cu recomandarea lui Emil 
Brumaru – Prima apariţie a numelui Gălăţanu în Cronica este 
la 5 aug. 1983)  

Bianca MARCOVICI (An. 18, nr. 41 (924), 14 oct. 1983, 
p. 5. Rubrica: Debut: Redactarea surîsului, Oglinda, Cea 
mai frumoasă..., Călcînd în picioare. Pe pagina USR, 
Filiala Iaşi a Biancăi Marcovici, scrie: „Debut publicistic: 
poezie la rubrica Diligenţa Poştală semnată de poetul Emil 
Brumaru (pseudonimul literar Blanca), Revista Cronica, Iaşi, 
1981”. Primele poezii apar sub acest pseudonim, la rubrica 
Diligenţa poştală, abia în 1983: Uşa închisă; Siguranţă; 
Ideie/ Blanca (An. 18, nr. 20 (903), 20 mai 1983, p. 5.) 

Manuela HOROPCIUC (An. 19, nr. 38 (973), 21 sep. 1984, 
p. 5. Rubrica: Debut: Judecata, După-amiază, Bunica) 

Irina ANDONE (Cu o scurtă prezentare de Nicolae 
Turtureanu (An. 20, nr. 14 (1001), 5 apr. 1985, p. 7. Conform 
Dicţionarului Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani, Irina 
Andone „debutează cu versuri în Cronica”): Cetatea Eiv-Eiv 

Ronald GASPARIC (An. 20, nr. 21 (1008), 24 mai 1984, 
p. 7. Rubrica: Poşta literară: Bătrîna planetă, În gînd, 
Zburătorul. Nicolae Turtureanu, realizatorul acestei rubrici, 
îl prezintă pe Ronald Gasparic, ca pe un „elev din Brăila, 
premiat din 1981 la fiecare ediţie a concursului „Autori – 
copiii!”, organizat de revista Cronica) 

Ada POPOVICI (An. 20, nr. 33 (1020), 16 aug. 1985, p. 
5. Rubrica: Debut – Poezie: Primesc madrigale, Lacrima) 

Gabriela COHUŢ (Cu o scurtă prezentare de Ion Ţăranu 
(An. 22, 31 iul. 1987, nr. 31 (1122), p. 5. Rubrica: Debut) 

Dumitru BRĂDĂŢAN (An. 23, nr. 31 (1174), 29 iul. 
1988, p. 5. Rubrica: Debut: Ore de tei) 

Silvius BUIMISRU (Prezentare de Ion Ţăranu (An. 23, 
nr. 22 (1165), 27 mai 1988, p. 5. Rubrica: Debut: Metal-ego) 

Friederich Mihail GRĂDINARU (An. 23, nr. 29 (1225), 
21 iul. 1989, p. 4. Rubrica: Debut: Ciclu solar, Vizita, Sfera) 

Sandu Mălin TACU (An. 25, nr. 10-11 (1260-1261), 16 
mar. 1990, p. 7. Debutează la vârsta de 9 ani la concursul 
„Autori – copiii!” al revistei Cronica): Suflet de primăvară 

Cristina CÎRSTEA (An. 26, nr. 1-2 (1243-1244), 11 ian. 
1991, p. 5. Ioan Holban o recomandă ca pe un „poet 
adevărat”): Poem de rugăciune, Prima Duminică în Șinear 

Anamaria BOANŢĂ (Cu o prezentare de Vasile 
Constantinescu (An. 31, nr. 23-24, dec. 1996, p. 13. Rubrica: 
Debut: Mă întreb ce este la capătul acestei...) 

Anca CIOBANU (Cu o prezentare intitulată „Poeme cu 
suflet” de Nicolae Turtureanu (An. 31, nr. 23-24, dec. 1996, 
p. 13. Rubrica: Debut: Căutam sub talpă..., Privesc...) 

Ionel GHERGHINA (Cu o prezentare de Nicolae 
Turtureanu (An. 31, nr. 23-24, dec. 1996, p. 13. Rubrica: 
Debut: Autobiografia, Poezii despre apă, Tu, Tramvaiul 
Șapte barat, Lătratul, Amabilitate, Dricul) 

 
(continuare în pagina 14) 

 

 

Aura MUȘAT 

ZBOR 
 

În preajma mea, cald, 
Se-ntinde cîmpul Moldovei, 
Ca o pădure dragă. 
Văzduhul lui de păsări îmi cuprinde 
Așa de limpede, gîndul alb, dimineața, 
Parcă m-aș trage dintr-o apă, 
Cu ierburi verzi, pe maluri de cine știe cînd. 
Trec pe sub soare, neclătinat – arzînd  
Și numai un copac, odată 
Mă va pleca puțin, spre sine. 
Viața va crește severă și dulce. 
Urcă din piatra tăiată în munți 
Veșnicul zbor auriu, – 
Pală de cînt nesfîrșit... 

 
 

Ion HURJUI 

LIMBA HU (II) 
 

se aude şi acu –  
vînt de seară-n limba HU 
în nisipuri ridicate încetu –  
 
şi departe mai să tacă 
(chiar tăcu parcă în joacă!) 
mai apoi se auzi I... 
 
pe nisip precar stabilă 
limba HU este-o copilă 
cu putere de sibilă 
 
se aude-n depărtări 
mai plîngînd mai revoltată 
pe sorgintea-i presocrată 
 
limba HU cînd se născu 
s-auzi nu se văzu 
şi s-aude şi acu –  
 
peste veacuri posthurjui 
se va vorbi limba lui –  
seara ascultînd vîntu ... 
 
Încotro HU! HU! 
în absenţa codrului 
limba iar tăcu 

 

Daniel LASCU 

TU 
 

Tu poți să crezi ce vrei, în ruga mea 
Ai fost o rătăcire de altare; 
Și fragedă și fără apărare 
Plîngea Maria-n umbra ta. 
 
Și o să vină zile-anume 
Cînd o să pleci spre blondul răsărit 
Și-o să-ntîlnești așa, la întîmplare 
Păuni cu chip pestriț și împietrit. 
 
Și o să plouă cu argint 
Idol turnat sub bolți de catedrale  
Și o să șuier eu, în urma ta, 
Neastîmpărat ștrengar de mahalale. 

 

au debutat în  

CRONICA veche... 
 

Poezie 
 
 

Steliana-Delia BEIU (An. 1, nr. 24, 23 apr. 1966, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Mîini) 

Daniela CAUREA (An. 1, nr. 42, 26 nov. 1966, p. 7. Rubrica: 
Primii paşi: Nemurire, Autumnală, Geometria și omul) 

Adrian COPACINSCHI (Prezentare de Horia Zilieru (An. 
1, nr. 41, 19 nov. 1966, p. 2. Rubrica: Corespondenţă 
literară: Fildeș. Poetul este prezentat ca un debutant al anului 
anterior, în articolul, însoţit de fotografii, „Preludii”, de Horia 
Zilieru, nr. 6 (53), 11 feb. 1967, p.7) 

Aurel GAGIU (An. 1, nr. 11, 23 apr. 1966, p. 6. Rubrica: 
Primii paşi: Venirea primăverii) 

Mihail HAREA (An. 1, nr. 24, 23 iul. 1966, p. 7. Rubrica: 
Primii paşi: Generație neobișnuită) 

Ion HURJUI (An. 1, nr. 46, 24 dec. 1966, p. 8. Rubrica: 
Primii paşi: Corn dacic, Despărțire, Homo sapiens) 

Daniel LASCU (An. 1, nr. 42, 26 nov. 1966, p. 7. Rubrica: 
Primii paşi: Orfeu, Setea mea de infinit, De rerum natura) 

Yvonne LUPAŞCU (An. 1, nr. 45, 17 dec. 1966, p. 1. 
Este prezentată ca o debutantă a anului anterior în articolul, 
însoţit de fotografii, „Preludii”, de Horia Zilieru (An. 2, nr. 6 
(53), 11 feb. 1967, p. 7): Povestea poetului: pentru Labiș 

Aura MUŞAT (An. 1, nr. 33, 1 oct. 1966, p. 7. Rubrica: 
Primii paşi: Aici, Cetatea; Case cu buciume; Și încă o vară...) 

Ion OMESCU (An. 1, nr. 2, 19 feb. 1966, p. 6. Este 
prezentat ca un debutant al anului anterior în articolul, însoţit 
de fotografii, „Preludii”, de Horia Zilieru, (An. 2, nr. 6 (53), 
11 feb. 1967, p. 7): Hamlet, Don Quijote către Sancho 

Constantin PUŞCUŢĂ (ulterior, Octavian VOICU; Cu o 
prezentare, „Un tînăr poet”, de Mihai Drăgan (An. 1, nr. 8, 2 
apr. 1966, p. 6. Rubrica: Primii paşi: Pentru necesara putere 
de a fi, Caii lunii, Trebuie...) 

Nicolae ROGOBETE (An. 1, nr. 11, 23 apr. 1966, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Împlinire) 

Dan ROTARU (An. 1, nr. 11, 23 apr. 1966, p. 6. Rubrica: 
Primii paşi: Poeme cu cai) 

Victor TEIŞANU (An. 1, nr. 36, 15 oct. 1966, p. 8. 
Rubrica: Primii paşi: Destin, Floare de colț) 

Aurel TURCUŞ (An. 1, nr. 11, 23 apr. 1966, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Curgere) 

Olimpiu VLADIMIROV (An. 1, nr. 11, 23 apr. 1966, p. 
6. Rubrica: Primii paşi: Numele patriei) 

Aurel BRUMĂ (An. 2, nr. 22 (69), 3 iun. 1967, p. 6. 
Rubrica: Primii paşi) 

Vasile CONSTANTINESCU (An. 2, nr. 22 (69), 3 iun. 1967, 
p. 6. Rubrica: Primii paşi: Joc de frunze, Hanul Ancuței) 

Raveca PĂŞTINARU (An. 2, nr. 22(69), 3 iun. 1967, p. 6. 
Rubrica: Primii paşi: A plecat, Pasărea îmi pregătește ieșirea la cer) 

Paul BALAHUR (An. 3, nr. 50 (149), 14 dec. 1968, p. 7. 
Rubrica: Debut... Cu o scurtă prezentare): Paznicul mareelor 

Nicolae IONEL (An. 3, nr. 23 (122), 8 iun. 1968, p. 7. 
Rubrica: Debut: Versuri) 

Vasile MIHĂESCU (An. 3, nr. 24 (123), 15 iun. 1968, p. 
6-7. Prezentare de Corneliu Sturzu. Rubrica: Debut: Elegie de 
mai, Zodie, Demiurgi, Înainte de drum) 

Gheorghe Gavrilă POP (An. 3, nr. 3, 20 ian. 1968, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Febra) 

Mihai URSACHI (An. 3, nr. 3 (102), 20 ian. 1968, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Floarea de Lotus, Fructul oprit, 
Cîinele Miriapodis) 

Smaranda GEORGESCU (Versuri recomandate de 
Zaharia Sângeorzan (An. 4, nr. 12 (163), 22 mar. 1969, p. 7. 
Rubrica: Debut: Dans, Peisaj cu fildeș, Descîntec) 

Valeriu MONCEA (Cu o scurtă prezentare (An. 4, nr. 44 
(195), 1 nov. 1969, p. 8. Rubrica: Debut: Deznodămînt) 

Constantin POPA (An. 4, nr. 22 (193, 31 mai 1969, p. 7. 
Rubrica: Debut: La Acropole, Ploaia, Meditație) 

Gabriel STĂNESCU (Cu o scurtă prezentare (An. 4, nr. 
44 (195), 1 nov. 1969, p. 8. Rubrica: Debut: Nedumerire) 

Victor TEIŞANU (Cu o scurtă prezentare. În: An. 4, nr. 
44(195), 1 nov. 1969, p. 8. Rubrica: Debut: Ochelarii) 

Nicolae  MANEA (An. 5, nr. 23 (226), 6 iun. 1970, p. 7. 
Rubrica: Debut, debut, debut...: Așteptînd) 

Dan TEODORESCU (An. 5, nr. 23 (226), 6 iun. 1970, p. 
7. Rubrica: Debut, debut, debut...: Alma Mater) 

Marina IONESCU (An. 7, nr. 21 (329), 26 mai 1972, p. 
13. Rubrica: Debut: Sfinx, Iarnă, Mestecenii...) 

Tamara PINTILIE (An. 7, nr. 50 (359), 15 dec. 1972, p. 5. 
Rubrica: Debut: Ținut, Pecete, Cîntec de fluture) 

Mihai LEOVEANU (An. 8, nr. 44 (405), 2 nov. 1973, p. 
5. Rubrica: Debut. În Dicţionarul Scriitori şi publicişti ieşeni 
contemporani (Coord. N. Busuioc şi Fl. Busuioc), Iaşi, 2009, 
se consideră ca an de debut în Cronica: 1971): Începutul 
cuvîntului, El trăiește exilat într-o floare 

Elena ŞTEFOI (An. 8, nr. 17 (378), 27 apr. 1973, p. 14. 
Rubrica: Poşta literară. Timp liric. În Dicţionarul biografic 
al literaturii române (Aurel Sasu) se consideră ca an de debut 
1975, revista Amfiteatru): Elegie în doi, A doua oară elegie 

 
    

pprriimmiiii  ppaașșii  



cronica veche 12 

 
 

Un personaj emblematic pentru 
Cronica veche: Nicolae Barbu. Un domn 
enigmatic, cu ochelari fumurii, deasupra 
cărora se întindea plaja unei strălucitoare 
chelii. Un cronicar de teatru, fără gesturi 
teatrale, impresionînd prin seriozitatea 
analizei unui spectacol, pînă la ultimele 
amănunte şi consecințe. Un comentator al 
fenomenului literar privit mai ales dinspre 
clasici, spre noi, ca nişte urmaşi neînstare a 
urma pilda modelelor. Un polemist urban 
şi academic, străduindu-se a demonstra că 
demersul său este Sine ira..., cum îşi 
intitulează o carte. Prea sobru, minuţios şi 
– uneori – lipsit de relief, s-a arătat 
disponibil şi la cozerii şi umanioare de 
Antract, scrise din vîrful peniţei.    

Un crai de curtea veche, care ştia să 
flateze, eventual să ademenească o 
doamnă/domnişoară care îi plăcea. A făcut 
„carieră” în redacţie, mult timp după 
moartea lui, formula introductivă matinală: 
„– Bună dimineaţa! Ei, ce facem, doamnă 
Adela, domnişoară Adina,o punem?!” „O 
punem, domnu’ Barbu, sigur că da, 
imediat o punem...”, răspundeau 
adresantele, cu gura pînă la urechi şi cu 
piepţii doldora de promisiuni...neonorate. 
Era vorba, desigur, de a pune de o cafea...     

... Asta era la ora 9, prima oră de slujbă 
la împărăţie. Imediat se apuca de citit 
textele pentru numărul curent al revistei, 
de scris o cronica teatrală sau o notă, 
pentru pagina de „Moment”. Trebuia să se 
grăbească, întrucît...întrucît la ora 10, 
nesmintit, apărea, filiform, aproape 
imaterial, Nicolae Ţaţomir. Işi făcea 
intrarea ca un piţigoi furios, se învîrtea în 
jurul axei sale – ci, aş zice, în astfel de 
momente semăna cu Chaplin – şi-l trăgea 
pe d-l Barbu de mînecă: „Bădie, stai să-ţi 
povestesc!” Cronicarul îşi ridica privirea 
peste ochelarii fumurii şi-şi întrerupea, o 
clipă, compunerea: „Spune, bădie, 
spune...” Îl cunoştea prea bine pe 
interlocutor, care avea talentul de a face 
din ţînţar armăsar, dintr-o întîmplare 
banală, un eveniment colosal. Era, 
Ţaţomir, şi un ipohondru nemîntuit, 
terorizat de microbii care circulau, liberi, 
pretutindeni. Se şi complăcea în această 
nefericire, amintitoare de „marele 
Ibrăileanu”. Dacă îi cădea bine, era evocat 
şi „marele Călinescu” care, în 
monumentala Istorie a literaturii..., 
scrisese două rînduri elogioase despre 
autorul unui sonet în limba latină. „Despre 
mine, bădie, care eram atunci un ilustru 
necunoscut...” În timp ce poetul îşi 
desfăşura evocările şi panicările, conu’ 
Culiţă – cum îl alintau congenerii – dădea 
zor să încheie măcar primii nasturi la un 
articol ce nu suferea amînare... 

... Căci la ora 11 numai ce se auzea pe 
holul Cronicii glasul de mezzosoprană al 
maistrului Lesnea: „Să trăiţi, boieri 
dumneavoastră şi cinstiţi gospodari din 
Ţara Moldovei!”.  Cum apărea Lesnea, 
Ţaţomir se volatiliza, fiind între ei o veche 
şi netranşată concurenţă de imagine. 
Lesnea începea o poveste cu vreo 
duducuţă şi, clipind des din ochi şi din 
buze, improviza, cît ai zice peşte, un 
catren.  

Cum, de obicei, mai erau şi alţi 
ascultători-vorbitori, şezătoarea se lungea. 
În acest timp, conu’ Culiţă, înghesuit   
într-un colţ de birou, îşi continua, 
imperturbabil, scrierea, emiţînd, din cînd 
în cînd, cîte un „da” sau „nu”, ca să arate 
că participă la colocviu şi nu cumva 
oaspeţii să se simtă ofensaţi. 

Politeţea înainte de toate! După ce-şi 
făcea numărul, apreciind că a stat destul, 
Lesnea avansa îndemnul ultim de corupere 
a unui redactor aflat în exerciţiul funcţiunii: 
„Ei, coane Culiţă, mergem la o optiţă ?”  De 
obicei, conu’ Culiţă nu marşa la astfel de 
invitaţii, iar alaiul lesnian părăsea redacţia, 
nu înainte ca bardul să ne boierească, jovial: 
„Ei, să trăiţi, boieri dumneavoastră...” 
Conu’ Culiţă mîntuia ce avea de mîntuit 
(întotdeauna cu seriozitate şi profesionalism, 
dincolo de acest bruiaj), căci la orele 13 
trecute fix, trebuia să ia masa la CUI (Casa 
Universitarilor Iaşi, pentru cine n-ar şti), 
într-o companie selectă, de ambe sexe, unde 
pînă şi sfertul academic nu era tolerat. Cînd 
unul dintre comeseni era nevoit să întîrzie, 
se dădeau telefoane, se precizau motivele şi 
se anunţa ora exactă la care va veni. Părea 
un club, o castă, dacă nu cumva o lojă.  

Luau loc acolo: un profesor de heraldică 
şi numismatică, dintr-o veche stirpe de 
cărturari moldoveni (vocea lui perturba 
diafan rumoarea din jur, în timp ce mîinile, 
cu degete prelungi, trasau prin aer volute şi 
hieroglife impenetrabile); o tînără pianistă, 
tulburătoare prin simpla prezenţă, căreia, 
probabil, bătrînul curtean îi tragea 
clopotele; o „trecută doamnă”, a cărei 
profesie n-am aflat-o (nici nu m-a interesat), 
distinsă, manierată, perfect asortată; fiul 
poetului Ţaţomir, moştenind de la tătîne-su 
filiforma, dar depăşindu-l prin „darul 
suptului”; încă o persoană sau două, a căror 
imagine mi s-a aburit pe retină. Cum şi eu, 
din cînd în cînd, prînzeam la CUI, 
mărturisesc că rîvneam, proletar, la acea 
companie. I-am şi făcut un avans lui conu’ 
Culiţă – cu care mă aflam în cele mai bune 
relaţii – dar mai mereu toate locurile la 
masă erau ocupate. Pînă într-o zi cînd, 
lipsind cineva, am fost poftit la acea masă a 
umbrelor. Mă cunoşteam aproape cu toţi, 
aşa încît s-a depăşit repede acea rigiditate 
pe care o impune apariţia unui intrus. Şi cu 
toate astea, m-am plictisit îngrozitor şi-am 
evitat să repet experienţa. Ca şi Val 
Gheorghiu, de altfel. Eram din alt aluat.  

Aceste fulguraţii despre N. Barbu mi  
le-a stimulat o masivă carte, fericit intitulată 
Semnul cumpenei (Editura ARTES, 2010), 
care restituie bună parte din publicistica 
autorului, la taman un sfert de veac de la 
moartea sa. Misia de recuperare, adunare şi 
adnotare a textelor şi-a asumat-o Sorina 
Bălănescu, (re)cunoscută exegetă a 
fenomenului teatral, autoare a unor 
sclipitoare scrieri despre „trecute vieţi” de 
doamne, domniţe şi domni ai Teatrului 
Naţional din Iaşi. Neavînd acces la arhiva 
cronicarului – datorită unui embargo tragi-
comic din partea legatarilor testamentari – a 
trebuit să extragă textele din ziare şi reviste 
„de epocă”, la bibliotecă, fapt care i-a 
îngreunat inutil o muncă oricum 
nerăsplătită, făcută din pură pasiune. Ceea 
ce rezultă însă e un segment – 1942-1984 – 
din istoria Teatrului Naţional „Vasile 
Alecsandri” şi a celor care au slujit această 
scenă. Sînt bornele între care s-a consumat, 
ardent, demersul critic al celui care semna: 
N. Barbu, cu răsfrîngeri, desigur, şi spre alte 
vîrste ale teatrului alecsandrin, îndeosebi 
spre începuturile aproape mitizate. 
Autoarea antologiei a sistematizat „materia” 
cronologic şi tematic, astfel încît, la sfîrşitul 
lecturii, avem, deopotrivă, imaginea 
devenirii unui critic (de la debutul, matur, la 
ani 20!) şi a unui teatru, cu toate cele prin 
care au trecut.  ...... 

 
Nicolae TURTUREANU 

 

(continuare în pagina 14) 

 
e fulguraţii desp  

Pe înregistrarea de reportofon a 
dialogului cu Corneliu Ştefanache se 
pot auzi tot felul de lucruri: ciripit de 
păsărele, zumzet de gâze, sunet de 
brichetă, tihna şoptită a casei de pe 
Copou şi, bineînţeles, o voce egală 
care pomeneşte de alte vremuri, de 
nume sonore, de întâlniri cu 
Ceauşescu, de o istorie recentă ale 
cărei urme cu greu mai pot fi zărite 
astăzi în jur. Despre câte are de spus 
prozatorul, şeful de revistă, 
intelectualul Corneliu Ştefanache, în 
interviul de mai jos.    

 
Călin Ciobotari: – D-le Ştefanache, 

redactor la Radio Iaşi, redactor-şef 
adjunct la „Cronica”, şef al 
„Convorbirilor literare”, apoi director al 
Bibliotecii Central Universitare Iaşi… 
Spuneţi-mi, retrospectiv, de care din 
toate funcţiile acestea vă simţiţi mai 
legat? 
      Corneliu Ştefanache: – În primul 
rând, vreau să vă spun că anul acesta 
împlinesc 75 de ani. Vârsta nu-i un merit, 
este un dar de la Dumnezeu. După cum 
poate să fie o povară de la Dumnezeu… 
Psihic, sufleteşte, nu mă simt deloc bătrân. 
E drept că restul mai scârţâie: picioarele, 
mâinile, mai câte-un lapsus. De care sunt 
mai legat? De toate sunt legat într-un fel 
sau altul.   

– Să le luăm pe rând… 
– Păi să le luăm. La Radio Iaşi am 

ajuns după ce profesorul de literatură 
comparată de la Filologie mi-a propus să 
devin asistentul lui. Adică să-i car geanta 
şi să fac fişe. Nu, domnule, am zis, eu mă 
duc să cunosc lumea. Şi, la repartiţie la 
Minister – era şi pe bază de opţiuni, dar şi 
pe bază de merite – m-am trezit redactor la 
Radio Iaşi. 

– Prin ce an se întâmpla? 
– Nu mai ştiu exact! Prin ’58-’59. 

Eram, cred, singurul licenţiat de pe-acolo. 
Ceilalţi aveau liceul, sau erau studenţi, 
după cum unii erau muncitori pe la 
Nicolina. 

– Cât era de politizat radioul? 
– Vai de capul meu! Radioul era 

cenzurat din două-trei părţi. O dată de 
conducerea studioului, apoi şi de cenzura 
ce venea din afară. Am intrat în multe 
conflicte. Am avut mai întâi probleme 
pentru că tatăl meu a murit în Răsărit. 
Vedeţi dvs., cei care mureau în Apus lăsau 
în urmă şi pensie de orfan de război. Cum 
tatăl meu a avut inspiraţia să moară în 
preajma Odesei, n-am avut parte decât de 
probleme. Pe chestia asta mi-au desfăcut 
de două ori contractul de muncă. Nu mai 
dau numele celor care au făcut-o. Cei de la 
Bucureşti m-au reîncadrat. Îmi amintesc 
cum erau redactorii presaţi să primească 
scrisori pentru emisiunile lor, or, vă daţi 
seama, îl durea în cot pe colectivistul 
cutare că se spunea la radio despre cum se 
mulge vaca încrucişat sau mai ştiu eu cum, 
sau despre nu ştiu câte tone de grâu se iau 
la hectar. Atunci redactorii plecau „pe 
teren” şi îşi puneau soacrele, nevestele să 
le facă scrisorile. 

– V-aţi scris şi dvs.? 
– Nu, nu puteam face aşa ceva, şi 

tocmai de aceea m-am gândit la o emisiune 
care să aducă scrisori adevărate. Mi-au dat 
atunci o emisiune de vreo cinci minute, 
dedicată tineretului. „O poveste de viaţă”, 
aşa se numea rubrica aceea.  

re N. Barbu mi le-a stimulat o masivă

Prima dată am însăilat eu un început de 
telenovelă rudimentară. A avut un 
asemenea ecou încât a venit o adevărată 
ploaie de scrisori. Nu mai zic că fete de 
liceu trimiteau şi fotografii. Până când s-a 
sesizat cenzura noastră, apoi Bucureştiul, a 
venit o cucoană care nici nu ştia să 
vorbească bine româneşte şi care m-a 
acuzat că fac emisiuni mic-burgheze, eu 
însumi fiind, desigur, un mic-burghez. 

– La „Cronica”, slujba dvs. 
următoare, când aţi ajuns? 

– Prin 1966, cred, începuse să se 
zvonească prin Iaşi că stă să se înfiinţeze o 
revistă adevărată, un săptămânal de mare 
tiraj care urma să se numească simplu: 
„Cronica”. Am ajuns acolo direct pe funcţia 
de redactor şef-adjunct coordonator.  

– Redactor-şef cine era? 
– Nimeni. Const. Ciopraga era director 

onorific, dar dumnealui venea foarte rar. 
Toată măgăreaţa cădea pe capul meu. La 
început, s-a conceput un colegiu de redacţie 
mare, cu academicieni, profesori universitari, 
ce mai!, vreo patruzeci de oameni.. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Aveam sediul la Palatul Culturii şi eram 
înspăimântat. Ştiam că nu se putea face o 
revistă cu aşa puhoi de intelectuali. 

– Avea „Cronica”, la vremea aceea, 
concurenţă? 

– Exista „Iaşul literar”, transformat 
apoi în „Convorbiri literare”. Titlul se 
schimbase, conţinutul rămânând acelaşi... 
Revista apărea în vreo 800 de exemplare, 
din care 400 mergeau la „ţările frăţeşti”. 

– Ţări care nu înţelegeau nimic din 
ce scria acolo. 

– Absolut! La rândul nostru, primeam 
reviste de-ale lor, din care nu înţelegeam 
nici noi nimic şi pe care le aruncam la coş. 
Dar să revin la „Cronica”. Mi-au dat voie 
să fac echipa. Am adus oameni foarte 
tineri. Mai erau şi vârstnici care, în treacăt 
fie spus, au avut în timp o conduită mai 
civilizată decât cei pe care i-am adus eu. 
Încet-încet, revista şi-a găsit direcţia.. 

... 
Călin CIOBOTARI 

 

(continuare în pagina 21) 

                      

EI, CARE 

 
 

„Un domn enigmatic, 
cu ochelari fumurii, deasupra  
cărora se întindea plaja unei  

strălucitoare chelii” 
 

 

 
 

Domnu’ Barbu 
 

 
„Prin 1966, cred, începuse să se zvonească 
prin Iaşi că stă să se înfiinţeze o revistă 

adevărată, un săptămânal de mare tiraj care 
urma să se numească simplu: „Cronica”.  

Am ajuns acolo direct pe funcţia de 
redactor şef-adjunct coordonator” 

 

Corneliu  
Ștefanache 
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marii ieşeni ai începutului de veac; 
coborau din pagina severă a manualului – 
pur şi simplu reînviau. Nu mai erau 
personalităţi osificate, încătuşate în 
zgârcite capitole de dicţionar, ci oameni în 
toată puterea cuvântului. Deşi nu-i ierta, 
revelându-le cu nedesminţit umor 
cusururile, Leon îi creiona cu drag şi cu 
respect. L-am crezut, mai întâi, uşor 
şuetard şi prea aservit devizei junimiste 
„anecdota primează”. Fals. Un studiu doct 
şi doldora de subsoluri savante poate fi 
mai puţin relevant şi, oricum, mai plicticos 
decât o vorbă de duh cu surprinzătoare 
încărcătură caracterologică, ori o situaţie 
„pe muchie”, aptă să depună mărturie 
despre neştiutele valenţe ale unei 
personalităţi. Viaţa poate fi examinată şi 
din acest unghi, atunci când investigaţia se 
întemeiază pe inteligenţă şi spirit de 
observaţie, dăruite cu har scriitoricesc. 
După „Trecute vieţi de doamne şi 
domniţe”, în care Gane izbutise re-
compunerea unui sfârşit de secol 
conjugând arta portretului cu strădania 
istoricului împătimit, „Umbrele” lui Aurel 
Leon vin, pe alt plan, ca un element de 
continuitate. Domniţele şi prinţii lui Conu’ 
Aurică sunt Hortensia Papadat-Bengescu, 
Sadoveanu, Otilia Cazimir, Băncilă, 
Haricleea Darclé, Caragiale, Gr.T. Popa, 
Nutzi Acontz, Camil Petrescu, Ibrăileanu, 
Lesnea, Pallady, Labiş, Topîrceanu, 
Dăncinescu, Sava, Kiriakoff, Băncilă, 
Coandă, Codreanu, Miluţă, Mărgărit etc. 
etc. etc. – peste 200. „Cafelele” lui  
dintr-un cotidian ieşean de după ’89 
vesteau instaurarea echilibrului gazetăresc 
ne-partizan, într-o vreme tulbure, plină de 
acute şi falseturi pe care, astăzi, mulţi şi le-
ar vrea uitate. 

– Mă! – mi-a spus odată – este loc 
pentru toţi. 

I-am retipărit „Umbrele”, la o altă 
editură, în 2008, înmănunchind toate cele 
şase volume publicate la „Junimea” – o 
adevărată istorie „de suflet” a Iaşului 
cultural şi artistic din perioada 1920-1991. 
Autorul şi-o prezintă astfel: „Dacă pe 
fundalul acelui Iaşi, trist ca o amantă ce 
presimte părăsirea, cititorul va putea 
decupa profilul oamenilor cunoscuţi de 
mine, întregind personalitatea lor 
artistică, înseamnă că n-am cheltuit 
cerneala în zadar. Prea mi-au fost 
respectuos dragi aceşti oameni despre 
care povestesc, ca să nu-i doresc mereu şi 
aevea în memoria generaţiilor noi”. 
Cartea, scrisă într-adevăr cu dragoste şi 
respect, e-o poartă către o lume nedrept 
pândită de uitare. 

 
Mircea Radu IACOBAN 

 
e fulguraţii desp  

Pe la jumătatea deceniului al şaselea 
al secolului trecut („Eheu frugaces”, 
„Postume, Postume, labuntur anni!”), în 
Iaşul sărac în scriitori, cînd figurile 
emblematice ale lui Mihai Codreanu, 
Otiliei Cazimir şi George Lesnea erau 
privite cu un fel de evlavie nu numai 
pentru valoarea lor intrinsecă, ci şi pentru 
că veneau dintr-un interbelic mirobolant, 
lăstăreau din trunchiul poeziei trei tineri 
scriitori, trei poeţi, ocrotiţi cu părintească 
grijă şi promovaţi constant de singura 
revistă literară – mensualul „Iaşul literar”, 
condus de Dumitru Ignea. Erau trei bărbaţi 
înalţi şi frumoşi: rafinat spiritualul Florin 
Mihai Petrescu, veşnic îndrăgostitul Horia 
Zilieru şi dăruitul cu un umor debordant 
Andi Andrieș, toti trei legați printr-o 
prietenie şi o colegialitate exemplare.  

Andi Andrieş coborîse din Botoşani, 
unde se născuse în 1934 – fiu de profesori 
de liceu – şi unde învăţase carte la 
„Laurian”. Era încă student în ultimul an 
cînd a fost angajat redactor la „Iaşul 
literar”. Ceilalţi studenţi îl priveam cu 
admiraţie, poate şi cu un pic de invidie, 
mai ales cei care cochetam cu poezia. Andi 
însă nu arăta nici un fel de mîndrie sau 
aroganţă; era discret, modest şi prietenos. 
Cînta la pian şi desena – ne făcea schiţe de 
portret cînd ne adunam în amfiteatrul II-7, 
la ședințele de cenaclu conduse de 
studentul mai mare Dan Hăulică. 

Nu va şti nimeni ce l-a determinat pe 
Andi să părăsească poezia şi să se îndrepte 
spre dramaturgie. Probabil l-a împins 
spiritul lui eminamente ludic, de care nu 
ne dădusem încă seama, dar care se va 
manifesta în toată activitatea ulterioară. 
Ne-am pomenit dintr-o dată, prin 1960, că 
i se transmite la radio, apoi la televiziune, 
o piesă într-un act, Postul de pe strada 
Rareş, urmată imediat de Mîna de oţel, de 
Vecinii soarelui şi de Oaspetele fără 
nume, pentru ca în anul 1963 să debuteze 
pe scena Teatrului Naţional cu o piesă în 
trei acte – Grădina cu trandafiri, mult 
jucată în teatrele din ţară, ba chiar şi în 
unele teatre din „ţările prietene”.  

A cîştigat mulţi bani cu această piesă şi 
a fost primul dintre scriitorii ieşeni care şi-
a cumpărat maşină – un Moskvici de care 
era foarte mîndru. Peste cîţiva ani, încă o 
premieră la Naţional cu Duet, în care 
jucau, în rolurile principale, Petrică 
Ciubotaru, Domniţa Mărculescu şi Costel 
Popa. S-a profilat pe piese scurte; avea 
putere de concentrare dramatică, replică 
tăioasă, cu umor şi subînţelesuri 
neaşteptate, schiţa personaje viabile din  

însă e un segment – 1942-1984 – din 
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Aurel Leon reprezintă o trăsătură de 
unire între două lumi. Prima întâlnire cu 
bonomul gazetar a însemnat o confruntare 
cu „ralenti”-ul moldovenesc: încetişor – de 
fapt, o ne-grabă nutrită din temeinicie. 
Eram secretar general de redacţie la revista 
„Cronica” şi l-am întrebat când aduce 
evocarea lui Iacob Negruzzi. 

– Pi la o gioi. 
Ceea ce putea să însemne joia asta, joia 

cealaltă, ori joia de-apoi. A publicat, apoi, 
un emoţionant necrolog prilejuit de 
moartea scriitorului clujean Speranţia. 
Numai că Speranţia o ducea bine-mersi şi 
nici n-avea de gând să treacă în rândul 
răposaţilor. A trebuit să topim tot tirajul şi 
să tipărim revista din nou. Leon a plătit 
fără crâcnire hârtia şi tiparul; 
concluzionând sec şi blajin: Păcat. Lui 
Speranţia, textul i-ar fi plăcut.  

Format la şcoala gazetăriei („Prutul”, 
„Opinia”) care azi publica ştirea, mâine,  

 
 

 

 

 
 

 

 

desminţirea şi poimâine, desminţirea 
desminţirii, Leon a izbutit repede să-şi 
asume exemplar conduita şi rigorile 
ziaristicii moderne, ce consideră nu numai 
informaţia eronată, ci şi greşeala de tipar 
capătul lumii – darămite un necrolog – să-i 
spun astfel – anticipat! Preventiv, și-a 
schimbat titlul rubricii (de la „Inedite” la 
„Mai puţin cunoscute”) şi, cum n-a izbutit 
să îngroape niscaiva vii, s-a apucat de 
dezgropări. Aici era în largul lui! Doamne, 
câte văzuse, câte ştia! Cu cine dialogase! 
Cine-l primise în casă! Primul volum de 
amintiri („Umbre”) i l-am tipărit în 1970 la 
„Junimea”, într-un tiraj modest. Cu fiecare 
nou volum, cererea librarilor creştea 
semnificativ, motiv pentru care puţini sunt 
deţinătorii întregii serii, iar bibliotecile 
oferă cărţile numai pentru lectură la sală. 
Leon poseda marea ştiinţă de a specula 
amănuntul caracterologic şi a înfiripa 
portrete din două-trei linii. O replică îi era 
prea de-ajuns pentru schiţarea 
convingătoare a portretului psihologic. 
Aveai senzaţia că-i cunoşteai de mult pe  

cîteva linii şi ştia să le pună în relaţie şi în 
situaţii credibile.  

Calităţile poetului erau evidente şi în 
aceste construcţii dramatice, făcîndu-le 
foarte accesibile şi plăcute publicului. 
Andi era acum, prin anii ’70, dramaturgul 
Iaşului cel mai jucat. Cei care veneam din 
urmă – Nelu Ionescu, Mircea Radu 
Iacoban şi subsemnatul – îl preţuiam fără 
rezerve; cu atît mai mult cu cît el nu-şi 
dădea aere de superioritate, ci dimpotrivă, 
era prietenos şi colegial. Voia să facem un 
cenaclu de dramaturgie, s-a zbătut pentru 
organizarea unui studio de teatru (clădirea 
vizată în acest scop fiind cea din curtea 
Bisericii Armene). N-a reuşit, dar ideea i-a 
făcut cinste. Fiind redactor-şef adjunct la 
„Iaşul literar”, a publicat piesele celorlalţi 
confraţi; un număr din revistă a fost 
rezervat aproape în întregime 
dramaturgilor ieşeni, toţi publicînd cîte o 
piesă în trei acte. Era, deci, un generos şi 
un bun confrate. 

În 1973, şi-a adunat piesele într-un 
volum, Interludiu, publicat la Editura 
Eminescu şi cuprinzînd piesele Grădina cu 
trandafiri, Interludiu, Destinul – vioara a 
doua, Verbul galben şi Duet. A mai 
publicat un volum de memorialistică şi 
note de călătorie, Ochii şi lumea, cu 
desene proprii (Junimea, 1974) şi un altul, 
Neștiuta strălucire (Iaşi, f.a.).  

Dincolo de activitatea de creaţie, 
scriitorul a fost un om al cetăţii, al cetăţii 
culturale, în care s-a manifestat ca om 
activ şi de iniţiativă, îndeplinind funcţii 
importante: redactor şef adjunct al 
revistelor „Iaşul literar” (1954-1970) şi 
„Cronica” (1971-1979), director al Editurii 
Junimea (1981-1990, 1993-1997), director 
al Teatrului Naţional (1994-1996), 
preşedinte al Comitetului judeţean de 
cultură (1990-1993).  

Ultimii ani şi i-a trăit retras cu 
discreţie, fiind întîlnit rar la unele 
manifestări culturale, mai ales la 
expoziţiile de artă de la Galeriile Dana 
(unde l-am şi întîlnit pentru ultima dată, cu 
două zile înainte de a muri). Era mare 
iubitor şi colecţionar de artă. După 
moartea soţiei (2007), a suferit de 
singurătate, aproape uitat de toată lumea, 
cu excepţia cîtorva foşti colegi şi prieteni.  

Andi Andrieş rămîne – cel puţin în 
memoria noastră, a celor care l-am avut 
coleg şi prieten un personaj reprezentativ 
pentru viaţa culturală în general şi literară 
în special a Iaşului din ultimii cincizeci de 
ani, o prezenţă discretă şi agreabilă, un om 
care ştia ca nimeni altul să îmbine 
seriozitatea cu buna dispoziţie şi umorul.  

 
Ștefan OPREA 

 
 
 
 
 
 
Prima ședință a colegiului revistei, mai 1966; 

întîi a apărut revista și pe urmă Colegiul! 
 

Printre participanți:  
Const. Ciopraga, Al. Dima, Ilie Grămadă,  

I. Todosia, M.R. Iacoban,  
Corneliu Ștefanache, Al. Andriescu,  

N. Țațomir, Gavril Istrati, George Lesnea, 
Corneliu Sturzu, N. Barbu 

 
 

 

                      

AU FOST 

 
 

„Prea mi-au fost respectuos dragi aceşti 
oameni despre care povestesc,  

ca să nu-i doresc mereu şi aevea 
 în memoria generaţiilor noi” 

 

 

 
Aurel Leon 

 

 
„Ceilalţi studenţi îl priveam cu admiraţie, 

poate şi cu un pic de invidie,  
mai ales cei care cochetam cu poezia. 

Andi însă nu arăta nici un fel de mîndrie sau 
aroganţă; era discret, modest şi prietenos. 

Cînta la pian şi desena...” 

 
Andi Andrieș 
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au debutat în  

CRONICA veche... 
 

(urmare din pagina 11) 
 

Proză 
 

Vicenţiu DONOSE (An. 1, nr. 16, 28 mai 1966, p. 6. 
Rubrica: Debuturi: Omul care și-a ucis visul) 

Constantin HUŞANU (An. 1, nr. 18, 11 iun. 1966, p. 6): 
Nu sînt doamna Moruzi! 

Mircea IONESCU (Cu o prezentare, „Un tînăr prozator”, 
de Mihai Drăgan (An. 1, nr. 8, 2 apr. 1966, p. 7. Rubrica: 
Primii paşi: Anotimpul întrebărilor) 

Ioana ORLEA (An. 1, nr. 18, 11 iun. 1966, p. 6): 
Convorbire inutilă 

Titu CONSTANTIN (An. 2, nr. 36 (83), 9 iun. 1967, p. 6-7. 
Rubrica: Primii paşi: Amiază sau un ceas oarecare din noapte) 

Ioan Petru CULIANU (Cu o prezentare „Ion Culianu” de 
Mircea Radu Iacoban (An. 2, nr. 9 (56), 4 mar. 1967, p. 7. 
Rubrica: Primii paşi: Și-am rîs, prostește, fără voia mea...) 

Constantin NICOARĂ (An. 2, nr. 22 (69), 3 iun. 1967, p. 
6. Rubrica: Primii paşi: Magdalena) 

Adia ROPALĂ (An. 3, nr. 19 (118),  11 mai 1968, p. 6. 
Rubrica: Debut: Roșu de septembrie) 

Val CONDURACHE (An. 4, nr. 45 (196), 8 nov. 1969, p. 
6. Rubrica: Debut: Fără destinație) 

Dan Cornel CUBLEŞAN (An. 4, nr. 22 (173), 31 mai 
1969, p. 7. Rubrica: Debut: Alt joc) 

Crina DUMITRIU (An. 8, nr. 4 (365), 26 ian. 1973, p. 4-
5. Rubrica: Debut: Pedeapsă) 

Aurel ANDREI (An. 16, nr. 36 (814), 4 sep. 1981, p. 5. 
Rubrica: Debut: Banchetul. Acest prozator este propus de 
Ştefan Oprea 

Dina HRENCIUC (An. 19, nr. 10 (945), 9 mar. 1984, p. 5. 
Rubrica: Debut: Cercuri albe) 

Alina MUNGIU (Cu o scurtă prezentare de Ştefan Oprea 
(An. 20, nr. 36 (1023), 6 sep. 1985, p. 5. Rubrica: Debut: 
Neîntîmplarea) 

Corneliu BICHINEŢ (An. 22, nr. 18 (1109), 1 mai 1987, 
p. 5. Rubrica: Debut: Dacă ești tare) 

 

Dramaturgie 
 
Nelu IONESCU (An. 1, nr. 33, 24 sep. 1966, p. 6. 

Rubrica: Un dramaturg: Ștefan (fragmente din piesa Puștiul) 

Istorie şi critică literară 
 
Magda URSACHE (Adrian Munţiu, „Chipul cioplit” 

[Recenzie], An. 3, nr. 9 (108), 2 mar. 1968, p. 6. Rubrica: 
Contrapunct. În interviul său din Flacăra Iaşului (23 
februarie 2009), intitulat „Fotografii cu zimţi” (III), Magda 
Ursache spune că a debutat în revista Cronica cu o recenzie la 
volumul „Rod” al lui Cezar Ivănescu. Informaţia a fost 
preluată şi într-o serie de dicţionare şi pe internet. Recenzia la 
volumul de poezii a lui Cezar Ivănescu apare abia‚ în nr. 41 
(140), 12 oct. 1968, p. 6.) 

Marina IONESCU (Premii literare franceze (An. 5, nr. 
52 (255), 26 dec. 1970, p. 12) 

Virginia BURDUJA (Constantin Chiriţă şi eroul 
„model” (An. 10, nr. 13 (478), 28 mar. 1975, p. 8) 

Codrin Liviu CUŢITARU (Retroversiuni lirice (An. 21, nr. 
51 (1090), 19 dec. 1986, p. 4. Rubrica: Menţiuni critice. 
Recenzie la: Simona-Grazia Dima, „Ecuaţie liniştită”, Bucureşti, 
Albatros, 1985. În Dicţionarul Scriitori şi publicişti ieşeni 
contemporani se consideră ca an de debut în Cronica: 1984) 

 

Publicistică. Eseu. Reportaj. Interviu 
 

Grigore ILISEI (Centenar (An. 5, nr. 10 (213), 7 mar. 
1970, p. 11. Rubrica: Curier – Centenarul Liceului „Nicu 
Gane” din Fălticeni. Un al doilea text „Cele două Agapii” 
(An. 5, nr. 33 (236), 15 aug. 1970) 

Constantin OSTAP, Aurel GHEORGHIU (Iaşul şi 
lumina electrică (An. 9, nr. 21 (434), 24 mai 1974, p. 3) 

 

Filosofie 
 

Mihai PĂSTRĂGUŞ (Dialectică şi istorism în biologia 
modernă (An. 3, nr. 24 (123), 15 iun. 1968, p. 10) 

 
S-au consultat 1.439 numere de revistă cu 17.152 de 

pagini. Bibliografia Debuturi în revista Cronica (Iași): 1966-
1997 a fost realizată de un colectiv format din următorii 
bibliotecari: Cezara Gherghel (coordonator), Anca-Cristina 
Alexandrescu, Elena Bondor, Laura Guţanu, Irina Porumbaru, 
Veronica Pricope, Felicia Andreca, George Samoilă şi 
Camelia Stumbea. 

 

Nota redacţiei: Mulţumim autorilor pentru imensul efort 
depus. Din necesităţi de spaţiu redacţia a fost nevoită să 
procedeze la o publicare selectivă. 

 

Domnu’ Barbu 

(urmare din pagina 12) 

E aici, mai ales, o adevărată galerie a actorilor de 
seamă, care au fost;  a celor care vor deveni, intrînd şi ei în 
istorie; şi a celor care „scriu” astăzi istoria ultimelor patru 
decenii ale Naţionalului ieşean. E şi o galerie a regizorilor, 
a scenografilor, a dramaturgilor, totul fiind  disecat cu o 
minuţie chirurgicală.  

I s-a alăturat Sorinei Bălănescu, în această restitutio, 
un alt rafinat degustător de teatru, Florin Faifer, a cărui 
prefaţă e o veritabilă pagină de dicţionar: nimic în plus, 
nimic în minus faţă de ceea ce ar însemna portretul şi 
prestaţia lui N. Barbu, definit printr-o formulă 
emblematică: prestanţa sobrietăţii. Sînt remarcate 
„lecturile sale fidele, pline de bun simţ, (care) denotă o 
înclinaţie spre reflexivitate”; „o vanitoasă monologare pe 
marginea unor concepte”; amendarea unor poncife şi 
prejudecăţi „care îl indispun”; „o anume pedanterie”; 
„fluxul amintirii” care dă „ceva culoare şi un pic de fior” 
paginii; „o galerie de portretizări precise şi nuanţate” (ale 
unor monştri sacri ai Teatrului Naţional); „un ton de o 
urbanitate fără cusur”; „apetenţa pentru valorile de mult 
recunoscute” şi „o anume prudenţă faţă de inovaţia 
agresivă”. Acolo unde  te-ai aştepta ca FF să-l amendeze 
pe teatrolog pentru lipsa de receptivitate la „nou” şi la 
experiment (teatral) – „aşa cum îl priveau unii-alţii” – el îl 
justifică (aproape) convingător, argumentînd că 
„demitizarea”, „exhibiţionismul”, „falsa modernitate”  pot 
să nu fie „decît un nou exerciţiu conformist”. Dacă 
experimentele din urmă cu 30-40 de ani (produse, între 
alţii, de Cătălina Buzoianu, de Anca Ovanez) îi creau un 
vădit inconfort, cum ar privi, oare, domnu’ Barbu, unele 
„puneri în scenă” de astăzi, lipsite de orice inhibiţie 
(eufemistic vorbind)?! Deschizînd fiecare capitol al cărţii, 
isteţ titularizat, Note-le Sorinei Bălănescu sînt lămuritoare 
pentru „regia” opului şi pentru demersul, în timp, al 
cronicarului. Care, pînă a ajunge la „Cronica” (la începutul 
anilor ’70), a ucenicit la ziare precum „Prutul”, 
„Evenimentul”, „Opinia”, „Lupta Moldovei”, „Flacăra 
.........

CONVORBIRE INUTILĂ*
 
(...) 
Ridică receptorul fără să vorbească. Întîi nu auzi 

nimic, pe urmă un sunet uscat, ca și cum cineva ar fi 
strigat într-o fîntînă fără apă. Vru să închidă. 

– Ce faci acolo, domnule? 
Simți sub genunchi spaima prin care trecuse la prima 

sonerie. Își crescu vocea și strigă: 
– Scriu, domnule, scriu! 
Așteptă. Celălalt tăcea. 
– Am treabă. Spune, ce vrei? 
I se păru că aude un foșnet moale de rîs împăciuitor.  
– Ce vorbești? și ce scrii? 
Întrebarea i se păru absurdă. Răspunse încercînd să-și 

ascundă enervarea: 
– Registre, domnule, dacă vrei să știi. Registre. 
– Ce fel de registre? Nu înțeleg, ce faci acolo? Despre 

ce registre e vorba? 
Își rotunji vocea: 
– Sînt registre vechi. Din cauza timpului hîrtia s-a 

îngălbenit și cerneala s-a decolorat. Eu vin deasupra cu 
cerneală de cea mai bună calitate și cu grijă – să știi că e 
o treabă foarte migăloasă – întăresc literele. 

Plescăi ușor cu limba în cerul gurii și așteptă 
încordat. 

– Nu se poate! 
Mirarea celuilalt îl bucură. 
– Ba se poate! Trebuie însă multă atenție. 
Convorbirea începea să-i facă plăcere. Își rezemă 

bărbia în pumn pe brațul îndoit de la cot. Celălalt nu mai 
vorbea. Nerăbdător, zgîrie cu unghia vopseaua coșcovită 
a ghișeului. Pînă atunci nu observase desenul ros, verde-
gălbui-cenușiu, al vechilor straturi de vopsea. Spuse: 

– Poate cu timpul să leg și registrele într-un material 
nou care încă nu se găsește. 

I se păru că aude rîs. Zîmbi din politețe, întrebîndu-se 
pentru prima oară cine putea fi la celălalt capăt. Cîteva 
zgomote și o șoaptă: 

– Sigur că ai notat numărul greșit. 
 

schiță de Ioana ORLEA 
 

*Debut în nr. 18, 11 iunie 1966, p. 6 

Rîndul de sus: Ion Hurjui, Mihai Drăgan, Corneliu 
Sturzu, N.V. Turcu; jos: N. Barbu, M.R. Iacoban 

Domnu’ Barbu 

Iaşului”, s-a consolidat în redacţia revistei „Iaşul literar”, 
spre a deveni, mai apoi, unul dintre criticii teatrali de 
autoritate din Iaşi şi nu numai (celălalt fiind Ştefan Oprea).    

Cînd am spus, la începutul acestor însemnări, că N. 
Barbu mi se pare emblematic pentru „Cronica” veche,   
m-am gîndit că el întrupa, deopotrivă, doza de 
profesionalism şi de vocaţie, pe care le presupune orice 
demers cultural-publicistic, dar şi marja de oportunism şi 
conformism, specifice iepocii. El e încă un exemplu de 
ceea ce însemna bietul om sub vremi, mai ales în perioada 
proletcultă. Te-apucă rîsu’-plînsu’, cînd receptează 
entuziast piese sovietice cu eroi (comunişti) exemplari, 
cînd caută elemente ale luptei de clasă pînă şi în opere 
clasice, sau în basme, şi mai ales cînd, de la domnul şi 
doamna Cutare (formulă de politeţe sine qua non în anii 
antebelici), trece la tov. actor Cutare sau Cutărică... Va fi 
purtat el însuşi povara acestei disjuncţii, sau cine ştie ce 
vină burgheză, peste ani, din moment ce, chiar la agape 
mai dezinvolte, nu l-am auzit niciodată ricanînd, cumva, 
împotriva regimului. Şi, fapt curios, nici măcar nu era 
membru de partid. Dar nu de aceea, ci pentru distincţia şi 
eleganţa lui, pentru acel aer de boierie intelectuală pe care 
îl emana, a fost şi a rămas, pentru noi toţi, cei din redacţia 
„Cronicii”, domnu’ Barbu...    

                      

pprriimmiiii  ppaașșii   

ISTORIA CRONICII ÎN IMAGINI 
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PRIN CEAȚA MAHALALEI 

 
 
I 

 
în toate ferestrele  
acelaşi bob de ceaţă  
dintr-o noapte de iarnă.  
 
mahalaua se strîmbă de rîs  
adunîndu-şi poalele:  

– a  mai auzit o poveste.  
 
iar cîinii se ţin lanţ  
lătrînd răguşit  
după duhul bătrîn  
rătăcind prin gunoaie.  

 
 

II* 
 

jumătate om jumătate cal mahalaua aceasta.  
cu salcîmii vrăbiile şi romaniţele sale  
(zestre umilă, dar mai biruitoare  
decît însăşi viaţa). cu şobolanii săi  
construind bilanţuri plaje camere de zi  
şi de noapte depozite de alimente şi de  
muniţii pe sub duşumele. cu bahluiul său  
nici drum către eden nici styx măcar  
(decît pentru pisicile şi cîinii  
făcuţi marinari a doua zi după naştere).  
drum de ţară călcat de autocamioane  
gigant mărgăritare în troacă;  
madam mahalaua consumînd pîrjoale  
de cartofi şi vin de doişpe croşetînd  
tocînd verdeţuri şi aşteptînd  
intrarea fiicei la medicină. 
viaţă împărţită între mici minciuni  
lustruite la mîneci şi guler  
şi dese fugi către singura trestie  
crescînd sub podul de fier. madam mahalaua  
cu o mie de ochi, o mie de urechi,  
o mie de guri...   

 
*secvenţă cenzurată din volum;  

publicată în vol. Existenţă acută, Cartea Românească,1994 

 
 
 

III 
 

zi zguduită de mărfare  
– margine de oraş.  
sîrma de rufe  
sprijinită într-o prăjină  
apără victoria unui cearceaf alb  
între boarfe pestriţe şi vechi.  
iau parte la demonstraţii  
de respiraţie, printre dulapuri,  
obiecte şi voci prost mascate.  
în pauze, forţez exerciţiul  
presînd între filele unui caiet  
umbre şi chipuri misterioase  
bucata de pîine teama de moarte  
rana secretă a universului   
văzut printr-un geam blocat  
de gunoaie. hei, nervii preafragezi... 

 
 

(din volumul Măcieşul din magazia de lemne, 
 Junimea, 1982) 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

STRIGĂTE ŞI ŞOAPTE* 
 

sigur m-a chemat cineva  
sau mi-a strigat ceva  
în scoica urechii,  
să înveţe creierul meu  
şi în somn axiomele vesele...   
 
am ieşit la suprafaţă speriat  
(noaptea era caldă  
şi plină de şoapte: o, ce de-a şoapte!)  
sînt înghiţit de viu sau de mort?  
am strigat şi nimeni n-a răspuns.  
am pipăit pereţii,  
am aprins lumînarea:  
sînt înghiţit de viu, am constatat  
liniştit. dar şi cel ce-a strigat.  

 
* Redactorul a înlocuit acest titlu cu dacă dragostea.  

(Tabieturile nopţii de vară, Cartea românească, 1989) 

 
 
 

 
POEZIA 

 
poezia e spaima 
care-ţi izbeşte violent 
sîngele în artere 
cînd 
brusc trezit în miez de noapte 
ai impresia 
că te priveşte Cineva 
prin ferestre. 

 
 
 
 

*** 
 

seara miroase a fum. 
o lumină roşie 
pulsează peste oraş 
pe cînd cartierul 
îşi trimite semnalele 
(pocnetul bătătoarelor de covoare) 
spre cerul deflorat. 
 
acum nimeni nu mai aude 
strigătul de ajutor 
al nimănui: puntea atît de fragilă 
atîrnă în gol. 
 
acum 
trecătorii scîncesc înfricoşaţi 
privind printre degete. 

 

   
 
 

CĂLARE PE MOARTE 
 

mă apropii de o limită   
a speranţei de viaţă în România. 
 
senină, în cămaşa de noapte, 
îmi trec mîna peste venele de la gît 
aşteptînd să cînte. 
 
nu ştiu să-ncalec un cal 
dar cu moartea nu poate fi altcumva.  

 
 

AM GĂSIT O VIŞINĂ 
 
pe podul de lemn de peste Bahlui: era tăvălită  
în praf, aşa dodoloaţă. am ţinut-o în palma fierbinte prin 
Tudor, prin bulevardul Independenţei, pînă-n Copou, tot sperînd  
să-ntîlnesc pe cineva de încredere, copil, bărbat sau femeie,  
să i-o dărui solemn. nu-mi auzisem glasul de două zile,  
aşa că i-am vorbit despre vară, vara cea aurie care se duce  
mult mai departe decît America. cînd am tăcut,  
se făcuse roză de teamă. 
 
cu suliţele soarelui în ceafă, ne-am întors împreună acasă,  
dar la intrarea în bloc am mîncat-o cu faţa  
spre ferestrele vecine: 
dacă eu vă înfricoşez, voi nu mai puţin. 
 

(Ultima patrie, Paralela 45, 2007) 
 

 
PATRIA MEA 

 
patria-picior-de-plai în care 
cu încredere cresc de veacuri 
umbrele pe arbori tăind orizontul 
nu ne cere ce-avem mai bun în noi: 
parcă-i iubeşte mai mult 
pe răi şi pe fameni. 
 
patria-gură-de-rai unde 
frumos de mori cîntă guşa 
mică a mierlei – parcă pe noi 
nu ne vrea veşnic tineri 
şi ferice: ne vrea veştejiţi 
de frică negri de grija 
auroralei zile de mîine. 
 
patria-bună-mamă parcă 
pe noi nu ne vrea: ca pe-o sar- 
cină toxică ne respinge patria 
pe noi („români maghiari germani 
şi alţii”) – simplii săi cetăţeni. 

 
 
 

NU 
 

nu mă ţine de mînă, noapte, 
nu te teme, a ta sînt. 
dar nu-ţi voi da lapte să bei 
din sînul roz de pămînt.  
 
şi nu-mi susura că sîntem  
întregului parte şi parte. 
eu asupra ta pot 
numai viaţă. nu moarte. 

 

 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Mariana CODRUȚ 



cronica veche 16 

 

 
 
 
 

„Literatura, artele trebuie să promoveze cu mai 
multă îndrăzneală spiritul revoluţionar în noile creaţii. 
Este necesar să se realizeze opere literare de toate 
genurile, care să reflecte pe larg marile realizări ale 
poporului român, epopeea constructorilor 
socialismului, care, într-o perioadă istorică scurtă, au 
ridicat patria noastră pe culmi înalte de progres şi 
civilizaţie.” În acest fel cuvânta Înaltul Conducător, 
ori de câte ori venea vorba despre literatură, despre 
artă; şi vorba venea deseori.  

Cel mai iubit fiu al poporului i-a chemat pe 
scriitori să cânte, şi scriitorii au răspuns înmuindu-şi 
penele în călimări cât nişte cisterne, puse la dispoziţie 
de aparatul propagandistic. La capătul liniilor 
personale de producţie, fiecare condeier îşi îmbutelia 
recolta de poezii, trimiţând-o spre consumul larg.  

 
„E-un vis înalt în noi, în fiecare/ Făcând bătaia 

inimii mai vie/ Dar pentru-a fi mereu cu fruntea-n 
soare/ Încrederea-n partid ni-i chezăşie!” 

 
Pe „frunte” şi pe „inimă” punea cel mai mare 

accent lirica Epocii de Aur; „fruntea” şi „inima” erau 
bucăţi mutilate din trup, pentru a fi incluse în poeziile 
dedicate noii societăţi create de comuniştii neînfricaţi. 
Frunţile noastre gândeau în versuri; inimile noastre 
simţeau în versuri; extinzându-şi influenţa asupra 
tuturor celor ce intrau în contact cu Omul Nou. 
Minereul ieşea din zăcământ doar dacă era dinamitat 
de explozia lirismului; fonta nu accepta să fie turnată 
decât în strofe; furnalele scoteau fumul cu o veselie de 
catren.  

Când era cazul, fiindcă uneori mai era şi cazul, din 
versuri se ciopleau ţepe zvelte, în care urmau să fie 
trase elementele rebele, sfidătoare ale disciplinei de 
partid. Cu toate că, în ciuda acestor elemente rebele, 
cauza socialistă îşi vedea liniştit de drumul ei biruitor, 
poezia de partid trebuia să arate că vigilenţa se număra 
printre atributele sale forte.  

 
„Când unii-şi bagă patria-n cămară/ Şi alţii şi-o 

depun la paşapoarte/ Cu frumuseţea noastră unitară/ Noi 
comuniştii mergem mai departe.” 

 
Frumos servit! Cu alte cuvinte, nu ne sinchiseam 

prea mult de elementele care călcau cu bocancii lor 
murdari pe covoarele spălate cu oţet ale disciplinei: 
dacă ele voiau să rateze spectacolul grandios al zidirii 
socialismului, erezia avea să-i coste. România de mâine 
urma să-i calce, la rândul ei, în picioare, mai ales că, 
din spate, tânăra generaţie venea în marş hotărât, deloc 
dispusă a se împiedica în mizilicuri. Pionierii şi şoimii 
patriei făceau legământ cu ţara încă din scutecele care, 
la vremea aia, se spălau şi se refoloseau, fiindcă lupta 
împotriva risipei făcea imposibilă inventarea aşa 
numiţilor „pempărşi” de unică folosinţă. Legământul 
tuturor cu ţara se făcea, cum se subînţelege, tot în 
versuri, şi nu exista spectacol omagial în care să nu fie 
reînnoit şi ramificat. 

Versurile poeţilor profesionişti mai aveau însă o 
misiune, mai sacră poate ca toate la un loc: să-i cânte 
însuşirile – unice şi irepetabile – ale Marelui Cârmaci.  

„E Nicolae bunul adevăr/ Ce inima şi fapta   
ţi-o-nveşmântă/ Visul ce-ajunge aripă şi dor/ Fierbinte-al 
plaiului ce cântă.” 

 
Să notăm la catastif o nouă „inimă”. Astfel era așternut 

în numărul 4 din 1978 al României literare, un „Gând 
la o aniversare”, întrucât Conducătorul prindea în 
cununa vieţii sale al 60-lea trandafir, ca să folosim o 
formulă pe care şi azi o regăsim în felicitările 
publicate de ziare, la rubrica „Mica publicitate”. Cu 
sângele fierbându-i de pasiune revoluţionară, 
mânuitorul penei faulta puţin limba română, fiindcă 
tovarăşul Nicolae „inima şi fapta” ţi le înveşmântă, nu 
„ţi-o înveşmântă”, că „inima şi fapta” îs mai multe...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar să nu fim răi, şi să spunem că omul îşi permitea 

o licenţă poetică, fiindcă de aia era poet, şi nu strungar, 
deşi istoria consemnează şi câţiva     poeţi-strungari.  

„Eu am văzut cum aţi strâns ţara la piept cu stema 
înflorind deasupra inimii ca un crin involt”, venea alt 
poet, cu încă o „inimă”, descrisă de o pană ceva mai 
iscusită, în acelaşi număr 4 al României literare.  

 
Şi-acolo unde era „inima”, hop şi „fruntea”,     dintr-

un boschet! 
  
„Ce pur cristal ar fi să înfirip,/ Ce piatră rară să 

găsesc în munte,/ Spre-a sculpta această frunte/ Spre-a 
oglindi măreţul chip?” 

 
Grea întrebare! Peste doi ani, în ianuarie 1980, 

când Cel Mai Iubit Fiu al poporului mai adăuga doi 
trandafiri la cununa personală a vieţii (al nouălea 
trandafir, de la coadă la cap, deşi de unde să ştie el că 
peste nouă ani va fi împuşcat?!), alţi condeieri se 
înhămau la carele alegorice ale „Poeziei omagiale”, 
care tropăiau solemn prin paginile revistei Săptămîna. 
Aici, Marele Şef era prezentat ca un mântuitor de 
folosinţă naţională, trimis pe pământ de duhul sfânt al 
doctrinei marxist-leniniste:  

 
„E-un om ca fiecare. Însă din rădăcină/ crescut 

pentru-a străbate, pe schele, cât e zidul/ ce s-a-nălţat în 
vuiet de vaste macarale/ încrezător în vreme, cum l-a-
nvăţat Partidul.”  

 
Şi toate i se supuneau din oficiu Lui, începând cu 

mama Natură: 
 
 „E lângă el şi codrul de aramă, şi ogorul,/ pe tâmpla 

lui, cu zorii, străluce câte-o stea./ Şi cerbu-i iese-n cale, 
la orice colţ de ţară/ Să-i simtă palma caldă, din care 
rouă bea.” 

 
Din păcate, poetul forţa puţin figura de stil,   ştiindu-

se că tagma cerbilor nu s-ar fi hazardat să bea apă din 
palma Preşedintelui, cel care îşi descreţea „fruntea” şi 
„inima” împuşcând purtătorii de coarne, la partide de 
vânătoare organizate cu tot fastul.  

Liderul ţării noastre avea, în fond, scheletul unui om 
simplu; cum să nu înnebunească, văzându-se ba 
strângând ţara la piept până-i dădea stema în floare, ba 
cu tâmplele decorate de stele, ba schimbând istoria cu 
sculele sale de fost cizmar? 

Dar linguşeala nu se oprea aici. Pentru că familia 
era, cum se sublinia de nenumărate ori în cuvântări, 
„celula de bază a societăţii”, artiştii acţionau în 
consecinţă, ocupându-se şi de minunata Lui consoartă, 
Elena, prezentă în versuri şi-n tablouri cu drepturi 
egale, ca la un proces de partaj. Dar peste aceste opere 
de artă se cuvine să trecem, ploconeala lor fiind mult 
prea evidentă.  

Ajunsesem să cunosc pe de rost versurile omagiale, 
după acelaşi şablon după care unele cântece stupide, 
repetate până la saturaţie de radiouri şi de televiziuni, 
ni se imprimă în memorie fără vrerea noastră. 
Deschideam caneaua televizată a programelor, pentru  
a-mi umple „fruntea” şi „inima” cu emisiuni intitulate 
înflăcărat „Sub tricolor, la datorie”, „Tradiţii vibrând în 
poeme”, „Cântarea României, armonii ale dezvoltării”. 

Aceste emisiuni nu erau altceva decât magazine de 
prezentare şi desfacere a confecţiilor versificate. Ştiam 
pe dinafară atât de multe versuri, că mă puteam oricând 
aşeza în rând cu recitatorii, în caz că aş fi fost solicitat. 
Ceea ce era un vis irealizabil, căci doar actorii 
profesionişti – fiinţe talentate şi chipeşe, care stăpâneau 
perfect arta de a curenta cu dramatism versurile – se 
bucurau de această onoare. Noi, ceilalţi, stăteam 
cuminte în fotoliile de telespectatori, conform regulii de 
viaţă „unii recită, alţii ascultă”. Dar era bine şi aşa. 

Mă mai captivau şi dansurile tematice cuprinse în 
programele omagiale, fiindcă versurile nu curgeau 
necontenit. Din când în când, erau fragmentate de 
coregrafie, de o sumă de mişcări simbolizând ceva 
musai istoric, consonant cu dimensiunea vremurilor 
trăite de popor: un ideal, o directivă de-a Tovarăşului 
corect înţeleasă şi transpusă în practică, o realizare 
muncitorească din care răzbătea mândria datoriei 
împlinite. 

Dansurile tematice! Un mănunchi de tineri, ambalaţi 
în salopete scrobite, în uniforme ostăşeşti sau în halate 
intelectuale, se răsfirau şi se adunau, arcuindu-şi 
trupurile, grăbindu-şi paşii ori, dimpotrivă, întârziindu-i 
cu lene jucată; se aburcau unul pe umerii altuia, îşi 
crăceau braţele spre tavanul sălii, apoi săreau în piscina 
parchetului, speriindu-mă, preţ de o secundă, că i-o fi 
pălit damblaua şi-or rămâne dracului ţepeni. 

Ca la dezlegarea unui careu de cuvinte încrucişate, 
încercam să ghicesc tema dansului, pentru a-mi oţeli 
mintea, dar o dădeam sistematic în bară. Uneori, 
credeam că tema era, să zicem, „Recolta de păioase, s-o 
creştem prin efortul ţăranilor conjugat cu al 
intelectualilor”, căci intelectualii erau toamna scoşi din 
producţie, pentru a-şi manifesta hărnicia şi pe câmp, nu 
doar în faţa planşetelor. Dar, când colo, tema dansului 
era cu totul alta, să zicem „Dezarmarea – vis de aur al 
întregii omeniri”, după cum reieşea din strofele ce 
urmau, recitate ori cântate de corurile diverselor 
colective de oameni ai muncii, căci nu exista 
întreprindere fără un cor al ei. 

Dansurile tematice, cum au dispărut ele, odată cu 
socialismul! Acum avem o mulţime de teme, dar cine să 
le mai danseze? 

Actorul Daniel Gaftea credea că o sfeclise, când 
fusese chemat la directorul teatrului. 

Să i se fi aflat farsele pe care, de câteva ori pe 
săptămână, le plasa telefonic? Numărul lui de telefon 
diferea doar cu o cifră de cel al „Telemark”-ului, 
unitatea de aprovizionare, care teoretic prelua comenzi 
pentru bunătăţi şi i le aducea acasă omului muncii. Ce 
de bunătăţi: caşcaval, muşchi ţigănesc, prietenescul 
ness Amigo, unt, măsline, pastramă, deodorante şi ţigări 
Kent sau consolarea acestora BT – marcă de la sud de 
Dunăre, care făcea mai lină trecerea de la Snagov-ul 
nostru la mărcile americane. 

Teoretic, aşa trebuia să se întâmple, dar practic 
niciodată omul de rând nu apuca să rostească o 
comandă, fiindcă postul telefonic ori era ocupat, ori 
suna în gol minute în şir, în speranţa că solicitantul se 
va lăsa, într-un târziu, păgubaş. Însă, cum consumatorul 
socialist nu abandona ringul luptei pentru supravieţuire 
cu una cu două, numărul acela era format şi răsformat, 
până când se înroşea discul aparatului, căci telefoanele 
cu taste nu ajunseseră în România, şi nimeni nu putea 
apăsa butonul care repeta automat numărul. 

Uneori, în furia aceasta repetitivă, mai era 
confundată câte o cifră, omul nimerind cu telefonul la 
Daniel Gaftea acasă. Bucuria lui! Daniel – cu vocea lui 
George din actul doi al piesei Cui i-e frică de Virginia 
Woolf? de Edward Albee, când pomenea de perioada 
prohibiţiei americane – lua amabil toate comenzile din 
lume: 

– Dumneavoastră doriţi un kilogram de căşcăvălel 
afumat, două de muşchiuleţ, un sălămior de Sibiuţ, trei 
cartuşe de Kentuleţ, nişte măslinuţe... Dar la un 
parfumel Şaneluţ, pentru tovărăşica dumneavoastră de 
viaţă, s-o cinstiţi cum se cuvine, nu v-aţi gândit? 

– Bine, dar să fie Chanel 5! 
– Musai Chanel 5, sau Chanel 4 bis, în cel mai rău 

caz. Noi suntem întreprindere socialistă serioasă şi 
ştim că familia este celula de bază a societăţii! Cu 
toate că mai şi glumim, câteodată. 

Bietul om al muncii posta fericit receptorul în furcă 
şi se punea pe aşteptat bunătăţile respective, care 
teoretic urmau să-i sosească, în câteva ore, acasă. 
Când aşteptarea se făcea lungă şi-l punea pe gânduri, 
forma din nou numărul, care suna ca de obicei ocupat 
sau fără ecou. 
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Daniel a plăcut-o de la prima întâlnire, aranjată de 
Gioni, într-un băruleţ discret, frecventat de actori, unde s-
au întâlnit pasămite întâmplător tustrei. Le-a făcut 
cunoştinţă, apoi tovarăşul Scutelnicu s-a retras, lăsându-i 
pe mititei să se delecteze cu delicioasa băutură răcoritoare 
Cico şi să-şi dea seama că sunt făuriţi unul pentru celălalt. 

Recitatorul omagial auzise de Adela şi de-o aventură 
de-a ei cu prâslea Preşedintelui, petrecută într-o vacanţă de 
iarnă, în staţiunea Izvorul Mureşului din Munţii Harghitei. 
Asta nu-l jignea, din contra, îl flata: însemna că nu-l înşela 
gustul, deci dama era de soi, că doar odrasla Marelui Şef 
îşi trata cu exigenţă intrările în pat, deşi avea şi el parte de-
o însurătoare formală, ca să dea exemplu maselor. 

Se zvonea că atât de extenuante fuseseră nopţile lor de 
dragoste la Izvorul Mureşului, încât frumoasa Adela şi-a 
rupt la schi unul din genunchii care, încă de dimineaţă, îi 
tremurau îngrozitor. Daniel o privi atent, pe când ea se 
retrăgea spre toaletă, să facă o necesitate şi să-şi 
reapetiseze buzele cu ruj: da, mergea un piculeţ şchiop. 

 
Cununia lor civilă a fost discretă, doar câţiva colegi. 

Naşul, tovarăşul Ion Scutelnicu, a ţinut un cuvânt scurt dar 
percutant, urându-le celor doi să-şi inspire fericirea din 
aceea a întâiului cuplu al ţării. Apoi, înainte da dans, a 
prezentat un grupaj cu fotodiapozitive de la propria sa 
nuntă, scuzându-şi soţia – director al spitalului de 
Neurochirurgie – că nu a putut veni şi ea la eveniment, 
plecată fiind la un congres ştiinţific în Polonia, surata 
noastră de socialism. 

– Aşa-i trebuie, dacă nu şi-a domolit setea de 
cunoştinţe, a glumit intelectual tovarăşul Scutelnicu, care 
îşi adapta glumele, în funcţie de colectivul căruia îi 
cuvânta. 

În lipsa soţiei, tovarăşul Gioni s-a consolat cu o colegă 
de-a lui Daniel, recitatoare şi ea de versuri omagiale. La un 
moment dat, în restaurantul unde se ţinea petrecerea, s-a 
ivit un comisionar, de după un boschet de trandafiri. 
Boschetul era destinat miresei, care a deschis cu emoţie 
plicul ataşat montajului floral şi a scos un boschet mai 
mititel, cu bancnote de 100 de lei şi o semnătură 
indescifrabilă, totuşi descifrabilă, alături. Fiul Celui mai 
Iubit Fiu al poporului n-o uitase. 

Miresei i-au dat lacrimile, fără s-o încerce însă vreun 
regret pentru stilul de viaţă pe care îl saluta din mers. În 
fond, şi Partidul Comunist fiinţase în ilegalitate, dar, la un 
moment dat, a intrat în legalitate. 

În zilele următoare, Adela şi-a închiriat apartamentul 
pe valută unor studenţi greci şi s-a mutat în locuinţa 
soţului. 

Soţii Gaftea n-au întâmpinat dificultăţi în a călători 
peste hotare, în ţările vecine şi prietene, fiindcă relaţii 
aveau, bani aveau, un Fiat mic şi zglobiu aveau. La 
intervenţia lui Gioni pe lângă tovarăşa Elena – îl ştiţi pe 
băiatul acela frumos, care ajută versurile despre Ţară şi 
Conducător să intre în sufletul oamenilor; ei bine, e 
necesar să constate putregaiul capitalist la faţa locului, ca 
să poată face comparaţii zdrobitoare – într-o vară, tânăra 
celulă de bază a societăţii a obţinut zece zile în Franţa. 

Franţa, tuşica Franţa! S-au descurcat frumos acolo cu 
banii luaţi pe chiria apartamentului, deşi în ultimele trei 
zile ale excursiei au dormit în cortul pe care prevederea îi 
făcuse să-l ia în portbagaj. 

După un an şi jumătate, întrucât ceasul biologic îi suna 
tot mai sonor, Adela şi-a anunţat bărbatul că un tânăr şoim 
al patriei urmează să-şi ia zborul peste şase luni din trupul 
ei, astfel că, dacă el mai are chef de excursii externe, să 
meargă de unul singur. 

– O să scapi de impozitul pe sulă! – l-a felicitat Gioni, 
referindu-se la taxa pe care lunar cei fără copii o plăteau la 
Stat. 

Viitorul tată a profitat de prilej şi a şters-o într-o raită 
prin Cehoslovacia, Polonia şi Germania Democrată, unde 
a cunoscut-o pe Anne, o tânără de profesie dramaturg, 
blondă şi bine clădită. 

Era prima extraconjugală a lui Daniel, care, la sânul ei, 
a simţit că renaşte. Pentru prima dată, i s-a vorbit despre 
culorile lumii occidentale, unde Anne îşi dorea să scrie, 
pentru că n-avea de gând să-şi sacrifice condeiul pentru un 
regim care, cât de curând, va cădea. Şi tot pentru prima 
dată, Daniel a căzut pe gânduri. 

Peste jumătate de an, s-au întâlnit din nou, în Polonia. 
Iar în vară, a venit ea, pe litoralul românesc. 

 

Dar dacă greşea din nou o cifră şi dădea tot peste Daniel 
Gaftea, se trezea luat la rost de vocea inginerului-şef 
Cristescu, din piesa Mielul turbat de Aurel Baranga, 
care, în actul doi, îi făcea tovarăşului Biserică anunţul 
că fusese exclus din comisia de inovaţii: 

– Ce „Telemark”, tovarăşe, asta-i locuinţă 
particulară serioasă, de om al muncii, care mâine are de 
îndeplinit noi sarcini, ce îi revin la unitatea unde îşi 
desfăşoară activitatea, pentru îndeplinirea planului 
cincinal, conform directivelor trasate la cel de-al XIV-
lea Congres al Partidului, de tovarăşul Nicolae Ceau... 

Cel de la telefon se făcea mic, tot mai mic, până 
dispărea pe firul telefonului. 

Teribil se mai distra Daniel! Ce-i drept, făcuse 
greşeala de a se lăuda unei cutre de colege, la beţia de 
după premiera piesei Cu uşile închise de Sartre. Să-l fi 
dat matracuca în gât? Posibil, că teatrul era plin de 
turnători. 

 Daniel Gaftea era contrariat. Directorul teatrului, 
bătrânul actor Teo Savu, posesor de figură tristă ce-l 
consacrase în roluri şecspiriene, zâmbea, atâta cât îi 
permitea figura lui de-o tristeţe şecspiriană. Numai că, 
lângă el, un bărbat, îmbrăcat în costum gri sever, sugea 
ca dintr-un os de găină măduva unui kentan, scoţând 
apoi din gură ţigara lustruită, pentru a scuipa fumul cu 
draci. 

„E groasă rău!”, gândi Daniel Gaftea, ghicind pe loc 
provenienţa persoanei de lângă director. „E de la partid, 
numai ăia trag din kentan de parc-ar fi ţigara 
condamnatului la moarte!” Aruncă o ocheadă pe sub 
masă, şi văzu apocalipsa: musafirul îşi extrăsese 
picioarele din pantofii gri-petrol (de unde găsesc ăştia 
atâta gri?) şi îşi mişca degetele în ciorapii gri cu 
dunguliţe şi mai gri (mult gri, frate, prea mult gri pe 
lumea asta!) 

Actorul simţea cât era de groasă: „E nervos şi 
transpiră enorm, de aia s-a descălţat. Ăsta vine de la 
Comitetul Central, special să mă belească!” 

Era una din puţinele dăţi când flerul actorului comic 
Gaftea nimerea alături. Da, tovarăşul Ion Scutelnicu, 
ştab de seamă al aparatului propagandistic al PCR, era 
nervos, foarte nervos, atâta de nervos încât picioarele 
nu-i mai rezistau în cutia de sardele a pantofilor. Dar nu 
venise la teatru nici cu gândul cel mai pal de belire. Era 
scos din albie, fiindcă pur şi simplu nu ştia cum să-i 
pună problema actorului ăstuia frumuşel şi cârlionţat ca 
un mieluţ, cu buze de actor american perfect desenate, 
numai bune pentru misiunea deosebită pe care urma să 
i-o încredinţeze. Era nervos, fiindcă trebuia să ridice 
chestiunea astfel încât mieluţul să accepte proţapul 
propus de el, pentru că nu avea timp de prăpădit. 
Repetiţiile ar trebui începute de mâine dimineaţă, de la 
prima oră, fiindcă 26 ianuarie, ziua Conducătorului 
iubit, bate cu forţă la uşă, şi spectacolul omagial trebuie 
gătat din timp. Nu-i problemă, de acceptat acceptă el – 
toţi acceptă, că n-au încotro, aici nu-i pe vrute, ca la 
curve – dar pe el îl interesa să accepte din prima, să-i 
citească entuziasmul pe faţă, fiindcă ăsta e un sector de 
activitate delicat, unde e fatal fără entuziasm lizibil pe faţă.  

Directorul, cu moaca lui tragică strâmbată de un 
zâmbet şpanchiu, le aşeză în faţă două coniacuri rare, 
dintr-o sticlă închipuind o ţărăncuţă îmbrăcată în 
costum popular. Era un coniac rar, destinat exportului, 
prin urmare interzis românului de rând, iar actorul 
încerca să ghicească, studiind fota şi catrinţa sticlei, din 
care zonă a ţării provine ţărăncuţa. Cu şosetele îmbibate 
de transpiraţie, tovarăşului Scutelnicu îşi drese glasul şi 
toastă, din vocea lui stomacală, de şedinţă: 

– Pentru dumneata, tovarăşe actor Gaftea, pentru 
talentul dumitale notabil şi pentru viitorul dumitale 
luminos! Am o veste minunată pentru dumneata! 

O singură duşcă a actorului străpunse coniacul 
izvorât de sub costumul dobrogean al ţărăncuţei. 
Cuvintele tovarăşului Scutelnicu îi potoleau arsura 
băuturii şi i se aşezau pe suflet ca nişte plasturi. Ce om 
dintr-o bucată! De ce să baţi apa-n piuă, când poţi să i-o 
serveşti omului direct, reciproc avantajos? Ia s-auzim! 

Să fie recitator de bază în spectacolele omagiale, 
închinate Partidului şi Tovarăşului Nicolae? Chiar că 
era o veste minunată! Ca simplu actor, juca de se spetea 
şi abia de îl aplauda o mână de spectatori, considerabil 
mai puţini ca pe actorul principal; pe când aşa, strângea 
admiraţia unei ţări întregi, în frunte cu marele Cârmaci 
şi cu iubita lui Soţie.  

Nu era timpul să tragă pe turta lui şi un rol 
principal? Başca avantajele palpabile: va juca în filme 
artistice despre Omul Nou, va obţine aprobări pentru 
excursii în străinătate, poate chiar în detestabilele ţări 
capitaliste... 

Va căpăta maşină peste rând şi un apartament mai mare 
şi mai central, că în garsonica lui zidul greu îl strânge, 
inimioara-i plânge... 

După un sfert de oră, îşi strânse mâna bărbăteşte cu 
minunatul tovarăş Scutelnicu. Acceptase să fie una dintre 
vocile realizărilor măreţe pe care Preşedintele, Partidul şi 
Ţara le înfăptuiau necontenit. Îşi strânse lucrurile din 
cabină şi părăsi teatrul fără regrete. Trecând pe lângă 
şirul busturilor de bronz, i se păru că Shakespeare 
oftează. 

Ei, şi? Toţi oftăm. 
Astfel a început cariera prodigioasă, de recitator în 

programele omagiale televizate, a lui Daniel Gaftea, sub 
felinarul roşu al steagului de partid, alături de care 
drapelul tricolor părea un frate mai mic. Cu ochii 
scrutând cutezător zările, cu bărbia înainte, actorul 
declama. De pe buzele sale frumoase surâzând 
necontenit, versurile – în care „inima” şi „fruntea” îşi 
trăgeau comisionul obişnuit – erau paraşutiştii echipaţi în 
roşu, pregătiţi pentru desantul asupra poporului. 

Smocul de recitatori – unde Gaftea strălucea ca un fir 
mândru de păr, în aluniţa unei actriţe indiene de la 
studiorile „Bollywood” – era înconjurat de dansatori în 
salopete, dar şi de coruri de şoimi ai patriei, pionieri sau 
utecişti, cu toţii comunişti de mâine. Versurile actorului 
prindeau blând de după umeri noua generaţie şi îi arătau 
calea, punând majuscule acolo unde se cuvenea:  

 
„Copii, creşteţi frumos, creşteţi înalt,/ creşteţi drept, 

cum Patria-mamă v-o cere/ Pentru pacea şi viaţa Planetei, 
blândă,/ România, ascultaţi, e o inimă.” 

 
Cu fiecare ocazie – după cum suna înţelegerea perfectată 

cu omul de mare omenie şi comunistul Ion Scutelnicu, 
căruia i se adresa în particular cu „Gioni” – Daniel îi adresa 
câteva cuvinte Farului Călăuzitor: „Tovarăşe Preşedinte al 
ţării, cu nume de vers şi de dragoste,/ aţi vindecat istoria 
României de bătrâneţe şi de uitare.” 

În faţa televizorului din dormitorul numărul unu al ţării, 
soţia vindecătorului din poezie se topea de plăcere. În scurt 
timp, Daniel Gaftea devenea recitatorul favorit al Primei 
Tovarăşe şi, prin extensie, al soţului ei. Totul decurgea 
conform planului, astfel că frigiderul din noul său 
apartament central, cu patru camere decomandate şi două 
balcoane, se burduşea cu bunătăţi. În scurt timp, un al doilea 
frigider îşi vestea apariţia. 

Într-o seară, Gioni Scutelnicu îşi vizită acasă 
prietenul actor, însoţit de o sticlă de vodcă rusească, 
solemnă ca un general sovietic, şi o sacoşă plină cu 
soldăţei de Pepsi. Părea o vizită de rutină, dar Daniel 
Gaftea simţea că-n spate e un scop important fiindcă, pe 
sub masă, comunistul se descălţase iar, trădându-şi 
transpiraţia nervoasă, ca la prima lor întâlnire. Iarnă 
atunci, iarnă acum, iar actorul îi privea cu îngrijorare 
degetele care fremătau în şosetele flauşate, scoase din 
pantofii nepotriviţi cu anotimpul, deşi zăpada căpătase de 
două zile un gri ca de pantof. 

Se întâmplase ceva nasol? Încurcase vreun vers, dintr-
o poezie omagială? Până afla, uşor cu băutura, Daniel 
frate. 

În schimb, pe Ion Scutelnicu băutura îl sprijinea. La 
al doilea pahar, rememoră câteva femei care-i intraseră în 
viaţă şi-o tapetaseră frumos; la al treilea pahar, abordă 
subiectul necesităţii unei neveste, neuitând să precizeze 
că asta nu însemna sistarea relaţiilor „extra”, fiindcă 
bărbaţi suntem, ce aia a mă-sii: 

– Înţelege-mă, e sarcină de partid! Tovarăşa nu 
concepe ca un recitator de valoarea ta să nu-şi formeze 
propria celulă de bază a societăţii. Fără să ai nevasta ta, 
nu capeţi viză de călătorie în străinătate, mi s-a 
comunicat ferm de la serviciul „Paşapoarte”. Ai acuşi 40 
de ani, pune mâna şi te însoară! 

Actorul încercă să pareze, minţind cu vocea 
Urechiatului, din piesa Mobilă şi durere de Teodor 
Mazilu, actul unu, scena a doua, când acesta îi răspunde 
tovarăşului Sile, care-l întrebase cum stă cu pensiile 
alimentare: 

– Dar nu am pe nimeni, că m-aş însura! 
– Un adevărat comunist nu apelează la minciuni 

burgheze! 
– N-am pe nimeni corespunzător, drese el busuiocul. 
– Asta se rezolvă, că n-o să te las la greu! 

Solidaritatea dintre comunişti se remarcă în momentele 
pe care le putem numi „momente-cheie”. 

Tovarăşa Adela Pricop punea ordine, de la înălţimea 
Comitetului Municipal PCR, în activitatea pionierilor. 
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Calitatea de tată i-a adus lui Daniel un băieţel 
plângăcios şi o fată în casă, fiindcă Adela era mai întâi 
tovarăşă cu răspundere în muncă, şi abia apoi mamă. 
Maternitatea înfrumuseţează, nu şi pe Adela. Alăptatul, 
munca susţinută, nesomnurile provocate de copil îi 
adăugau câte un an pe trimestru. Şi-apoi, mai era şi răceala 
soţului, care parcă îşi dădea toată căldura în versurile 
recitate de 1 Mai şi 23 August. 
 

 

 

 

 

 

 
Răceala lui Daniel avea scuzele ei: vedea cum soaţei i 

se face posteriorul mai moale şi mai uriaş, îşi sălta privirea 
spre faţa ei la fel de lată, cu buzele subţiate de absenţa 
rujului, care era doar pentru serviciu. Noaptea, zgomotele 
ei fiziologice erau insuportabile pentru un artist ca el. 
Adelei îi cam plăcuse la viaţa ei sexul anal, şi-acum 
sfincterele sale resimţeau osteneala. 

Sub pretextul bebeluşului, şi-au separat somnul în 
camere diferite. Într-o noapte, Adela a venit pâş-pâş în 
spatele lui, pe când moşmondea ceva sub lumina veiozei: 

– Da’ ce scrii tu aici? 
– A, doar nişte însemnări fără importanţă! 
Adela avea însă experienţă în lucrul cu oamenii. Graba 

cu care el vârâse caietul în sertarul biroului, i-a dat de 
gândit. Însemnări. Ce fel de însemnări? Cumva însemnări 
subversive? 

 
Într-o zi, când ştia că Daniel e ocupat până târziu cu 

filmările pentru o emisiune omagială dedicată glorioasei 
zile de 1 Mai, a găsit dublura cheii de la birou şi a deschis 
caietul. 

Era plin cu poezii defăimătoare, pe dos faţă de cele pe 
care le recita în spectacolele grandioase. 

 
„Dibaci ne e Cârmaciul, cu zâmbetu-i pe steag / E 

stema fâlfâită pe bolta mondială / Democraţia prinde în 
ţara noastră cheag / Iar noi trudim cu toţii la brânza 
ideală.” 

 
Aha, „brânza ideală”, futu-ţi brânza mă-tii de capitalist 

împuţit! Sângele îi clocotea de mânie proletară. Care va să 
zică, ăsta-mi eşti! 

Filele caietului foşneau ca nişte chiloţi apretaţi.  
 
„Înalţă astăzi ţara imn de slavă,/ Cinstind pe cel din 

frunte, un orb clarvăzător/ Trăiască bobul singular din 
pleavă,/ Trăiască nenea Ceaşcă, alb-negru şi color!” 

 
Se scărpină în părul vopsit negru: asta cu „alb-negru şi 

color” tre’ să fie o trimitere la televizoarele pe care apare 
tovarăşul Preşedinte. 

Al meu eşti, mânca-te-aş cu puţă cu tot! 
Adela, crescută şi ridicată de partid, trebuia să 

reacţioneze. Descoperise un duşman de clasă, nu putea 
deci sta cu mâinile în sân. A fugit la serviciu unde avea un 
aparat de multiplicat şi a copiat câteva zeci de pagini din 
caiet. Apoi, corpul delict a fost pus la loc. Avea de gând 
să-l ţină sub observaţie pe inamic. La prânz, l-a vizitat la 
birou pe naşul Gioni Scutelnicu. Avea nevoie de sfatul 
unui tovarăş cu experienţă. 

 

Gioni, care era în continuare supervizor al programelor 
festive unde evolua Daniel, n-a părut surprins de ceea ce 
auzea. A promis că-şi va supraveghea atent finul. Cine 
ştie, poate că totul nu fusese decât o defulare infantilă, de 
artist cu mintea pe moaţe. 

Până la urmă, pânda celor doi s-a arătat inutilă, fiindcă 
suspectul şi-a făcut-o cu gura lui. La înregistrarea unui 
spectacol dedicat iniţiativei prezidenţiale de a reduce 
arsenalul ţării cu 1%, procent simbolic de bătut obrazul 
marilor puteri ale lumii, Daniel a încurcat o strofă dintr-o 
poezie cu alta, conţinută acasă, în caietul său paralel cu 
versuri antiomagiale. 

Nu era primul actor care confunda borcanele, dar aşa 
boacănă   n-o mai făcuse nimeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sub ochii cât cepele ai celor prezenţi, Daniel a recitat, 

cu vocea Paşei din Vidin, din actul doi al piesei Răceala 
de Marin Sorescu, când îi cere sultanului Mohamed să ia 
măsuri în privinţa fustei purtate de membrele haremului. 

„Dar tot ne este bine, cu soia ni-i salamul/ Şi-n inimi 
trandafirii dau floare simultan/ E genial Cârmaciul, vorbeşte 
cu toptanul,/ Zâmbeşte şi dă mâna cu orice cetăţean.” 

Liniştea aşternută era totuşi un compliment la adresa 
actorului, toată asistenţa aşteptând strofa următoare.  

„Bătrâni fixându-şi vipla în dantură/ Poporu-ntreg, ţărani şi 
proletari,/ De aur scot cuvintele din gură/ Urându-i lui nea Nicu 
La mulţi ani!” 

Nea Nicu! I-a spus Conducătorului nea Nicu! Nimeni 
nu reacţiona în vreun fel: nu râdea, nu clipea, nu bătea din 
inimă. Tensiunea se simţea în tâmplă, în sânge, în unghii. 
De sub biroul de unde supraveghea bunul mers al 
înregistrării, două picioare late viermuiau în şosete. 

– Să tacă, făceţi-l să tacă!, urlă tovarăşul Scutelnicu. 
Într-o secundă, toţi colegii de platou erau deasupra lui 

Daniel, acoperindu-l cu pumni, zgâriindu-l, sugrumându-l, 
smulgându-i bucăţi din pantaloni, din sacou, din cămaşă, 
din maiou şi chiloţi. A fost un miracol că a ieşit totuşi viu 
de acolo. Gol cum l-a făcut mă-sa, dar viu. Acasă, Adela 
n-a vrut să-i deschidă uşa. 

Deşi regimul socialist blama divorţul, Adelei i s-a 
acceptat, fiind vorba de un caz special, de trădare a 
intereselor Statului. Daniel a stat câteva săptămâni pe 
muchie de cuţit: să fie trimis la puşcărie, să nu fie? Şi-a 
aşteptat sentinţa într-o cameră de cămin jegoasă, 
repartizată într-un cămin de muncitori la construcţia 
liniilor de metrou. 

Doar autocritica lui severă – rostită cu vocea Tatălui, 
din piesa Cei care zidesc imperii de Boris Vian, când 
constată că „porcii aceia vin să-şi dea jos chiloţii în cele 
mai frumoase locuri” – l-a scăpat de ceea ce păţiseră alţii, 
care greşiseră mai puţin ca el. 

Trimis la Baia Borşa, a fost încadrat ca muncitor 
necalificat în subteran. Aşa, să privească de jos în sus 
construcţia socialismului, dacă de sus în jos nu-i plăcuse. 
În trei ani, şi-a pierdut jumătate din dinţi şi s-a ales cu un 
început de astm bronşic. Totodată, a cunoscut îndeaproape 
pălinca de prune.  

După Revoluţie, în cursul unei scurte vizite în capitală, 
Daniel a încercat să revină la meseria de actor. Dar nimeni 
nu a vrut să angajeze un fost recitator de versuri omagiale. 

Păi, ăştia ca el fuseseră principalii colaboraţionişti ai 
comunismului; ce facem acuma, îi angajăm!? 

Să se întoarcă la mină, că stă bine acolo! 
 

(din volumul Zece povestiri multilateral dezvoltate) 
 

 

LUCIANOGRAMĂ DE BAHLUI 
 
 

Un brand uitat al Iaşilor ar fi… cronicarii. Dimitrie 
Cantemir revine spectaculos în formula european-erudită 
(belgienii au lansat semnalul!). 

Am învăţat de la cronicari să fiu prudent. Mulţi dintre 
ei au rămas fără capete! În contemporaneitate, Miron 
Costin a rămas fără… pană! (este vorba despre statuia din 
piaţeta străjuită de Teatrul Naţional, Filarmonică şi sediul 
revistei-instituţie naţională „Convorbiri literare”). 

Prudent, prudent, dar cum să scriu în fuga (zborul) 
turturelei despre revista Cronica? În Dicţionarul presei 
literare româneşti (1790-2000), lucrare monumentală (da, 
nu mă sfiesc de adjectiv!) realizată de I. Hangiu, apar mai 
multe publicaţii CRONICA (la Turnu Severin – 1885; la 
Bucureşti – 1915; la Piteşti – 1927; la Baia Mare – 1936; 
din nou Bucureşti – 1932; în fine la Iaşi – 1966)… 

N-am avut vreme să umblu prin terfeloagele mele, dar 
deţin un număr de probă foarte rar, dăruit mie odinioară 
de indicibilul om de presă Valer Mitru (l-am făcut 
personaj, tot în grabă, în proza mea cu titlul Să alergăm 
împreună/ Să fugim…). Ar fi meritat comentat pe larg. 

Şi totuşi, despre care „Cronica” ieşeană să îngaim? 
Despre seria Constantin Ciopraga (1966-1970)? Eram 
şcolar în Bârlad şi îmi amintesc cum tata (neavând 
posibilitatea de a se abona) cumpăra publicaţia de la un 
chioşc de lemn (vopsit verde) din centrul oraşului lui 
Tache, Ianke şi Cadâr… Se stătea la coadă pentru ziarul 
„Sportul popular”… 

Despre seria coordonată de Liviu Leonte (1971-1979)? 
Eram în 1972 (tatăl meu murise întristat de Tezele PCR 
din 1971). Abandonasem sportul şi toloaca şi mă 
aşezasem pe citit temeinic, pe meditat în podul casei unde 
eram chiriaşi şi pe scris de zor… La îndemnul 
profesorului de română Mihai Daraban (coleg cu Ana 
Blandiana la Cluj, în studenţie), am trimis vreo trei plicuri 
pentru „Poşta redacţiei”, pe numele poetului Nicolae 
Turtureanu (cumpărasem şi citisem volumul lui de debut 
Punctul de sprijin – îmi plăcuse, dar nu ştiam că poetul 
joacă îndelung… şah în redacţie!). Textele mele erau ale 
unui începător, marcate de lecturile adânci din Blaga, 
Barbu, Arghezi, Bacovia. Le-am semnat cu pseudonim (ar 
trebui iar să recurg la arhiva mea de hârţoage pentru 
reconstituire exactă!). Cronicarul nu mi-a răspuns, nu m-a 
în/ des-curajat, încât, de o bună bucată de vreme îl tot 
tachinez în acest sens (am avut noroc în schimb cu… 
Ioanid Romanescu; acesta m-a „pescuit” din postliceala 
mea bucureşteană şi m-a debutat în Convorbiri literare, 
august 1973). 

În „Cronica” am apărut prima oară în chip de… 
anunţ. Cam aşa: „A treia ediţie a Festivalului de poezie 
patriotică al cenaclurilor studenţeşti, organizat de Consiliul 
U.A.S.C.R din Universitatea „Al. I. Cuza”  şi de cenaclul 
„Nicolae Labiş” al Facultăţii de filologie, a fost, în întregul 
ei, o pledoarie sinceră, responsabilă şi patetică pentru 
poezia angajată, care poartă mesajul înaltelor aspiraţii ale 
tinerei generaţii (…). Ca orice festival şi acesta are un 
palmares, stabilit după o aprigă şi îndelungată deliberare a 
juriului. Iată-l: premiul I – George Bădărău (Iaşi); 
premiul II – Mircea Bârsilă (Timişoara); premiul III – 
Lucian Vasiliu (Iaşi); premiul revistei „Dialog” – Elena 
Ştefoi (Bucureşti); premiul revistei „Opinia 
studenţească” – Viorel Mureşan (Cluj-Napoca); premiul 
CUASCR – Radu Săplăcan (Cluj-Napoca)”. Se întâmpla 
în anul 1976! Eram bibliotecar, student şi redactor de 
presă estudiantină. 
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În ultimul an (ante-decembrist) lupta pentru putere (în 
redacţie) sau pentru a-i arăta Puterii cît de devotaţi sînt, 
devenise acută, iar revista – de-a dreptul greţoasă. Cînd în 
jurul României se prăbuşeau structurile Cortinei de Fier, 
cînd la Bucureşti, Cluj şi Iaşi cîţiva dizidenţi (dezaxaţi, 
desigur...) încercau să trezească naţia „încremenită în 
proiect”, „Cronica”, împănată şi înzorzonată cu lozinci şi 
alămuri „lirice”, defila, ţanţoşă ca o prostituată, spre 
prăbuşirea finală. 

Încetasem, de prin octombrie, să mai public vreun rînd, 
mă autosuspendasem. Mi se părea indecent să public texte 
edulcorate, atemporale (aveam o rubrică, „Uimiri”), cînd 
evenimentele veneau implacabil peste noi şi nu le puteam 
întîmpina cum se cuvine. Cea mai ingrată misiune a mea, 
teroarea săptămînală, era „să fac rost” de-o poezie-două, 
„închinate”. În ’89 nici poetaştrii cei mai devotaţi nu mai 
voiau să publice la „Cronica”, preferau revistele şi ziarele 
centrale, unde se plătea mai gras... În criză fiind, apelam 
ostentativ – fiindcă şi ei mă presau – la poeţii din redacţie 
(Paul Balahur, Vasile Constantinescu, Vasile Filip, Valeriu 
Stancu), dar, spre cinstea lor (şi a mea) „nu puneau botul”. 
Nici Har. Ţugui sau D. Ignea nu mai vroiau să scrie 
„omagii” (D. Ignea, „ilegalistul”, era, în anii Canalului, 
redactor-şef la un ziar destinat deţinuţilor politici, cu 
scopul nobil de a-i întoarce spre comunism. El a primit, în 
urmă cu vreo cîţiva ani, din partea Asociaţiei Scriitorilor 
din Iaşi, o Diplomă de Excelenţă. Excelent!). 

„Pînă cînd – mă întrebam şi întrebam, în toamna tîrzie a 
lui ’89 –, pînă cînd?” Consunam, în redacţie, doar cu cîţiva, 
şi nici pe aceia nu eram sigur. Dimineaţa, la birou, se făceau 
aluzii sau se povesteau, chiar cu amănunte, emisiunile de la 
„Europa Liberă” (cea mai dezinvoltă în relatări era Carmen 
Vericeanu). 

Unii nu ziceau nici pîs, alţii ieşeau din încăpere, ca să 
nu se spună c-au fost martori la „denigrări”. Mai tîrziu (în 
decembrie), ne „refugiam”, la o cafea şi o ţigară, în holul 
„Cronicii”. Credeam că holul n-are „urechi”... Nu mică 
mi-a fost mirarea cînd, pe la începutul lui ianuarie ’90, 
nişte lucrători, ce spuneau că sînt de la „Poştă”, au scos, 
din birouri şi de pe hol, tot felul de cabluri „casate”... 

Cît priveşte informatorii dinlăuntru, evenimentele 
ulterioare m-au convins că erau mai mulţi şi nu neapărat 
cei pe care-i bănuiam. Dar asta e altă poveste. 

Totuşi, între redactorii revistei, indiferent de poziţia lor 
pe scara ierarhică, de concesiile şi compromisurile făcute, 
a existat un spirit de echipă, un anume orgoliu de 
cronicar, evidente mai ales în zilele revoluţiei, cînd am 
pregătit peste noapte, fără nici o ezitare, o „Cronica” 
nouă, o ediţie specială, care se difuză instantaneu, pe 
stradă. Mai apoi, desigur, au intervenit confruntări şi 
despărţiri, au apărut liste şi dezamăgiri, intrigi şi revanşe. 
În 1996, cînd aniversam 30 de ani de la apariţia revistei, 
cineva (un nostalgic...) m-a luat peste picior: „Şi ce faceţi, 
sărbătoriţi ci cei 25 de ani din vremea comunismului, sau 
pe ăia îi aruncaţi la gunoi?” „Reţinem ce-a fost bun – i-am 
răspuns – iar restul îl aruncăm...”  

Tot aşa vom proceda şi acum.     

Debutul meu propriu-zis va fi în numărul din 3 decembrie 
1976 cu poemul Dimineţi ancestrale (citez începutul): „Părinţii 
mei daci, preabătrâni şi ursuzi/ îngropaţi între aripi, sub lespezi 
de duzi// despre noi ce mai ştiţi, cu lumina cum staţi/ mai vindeţi 
ulcioare şi cai ne-nşeuaţi?”. Mă preocupau şi atunci dacii. Vezi 
Dacia literară de azi… 

Peste un an (1977 – Centenarul Războiului pentru 
Independenţă), mi se tipărea poemul Pe o coală de cer (iarăşi 
redau începutul): „Liberă cugetare, blând cade zăpada/ de pe 
acoperişe –/ sâmburul zilei de mâine se sparge în dinţii 
poetului…”. 

În numărul din 8 oct. apărea un poem de două strofe (Pe 
maldăre de fân) „În noaptea asta, mamă, voi dormi afară/ pe 
prispa stelei mele, cu pleoapele deschise…”. 

Venisem după 1 an şi 4 luni de copleşitor stagiu militar tip 
Tratatul de la Varşovia şi, pentru a-mi exersa condeiul şi spiritul 
ludic, citeam poeţi pe rupte şi parodiam. Corneliu Ştefanache, 
după un vernisaj de artă plastică la „Cronica” de atunci, m-a 
solicitat (în băruleţul din laterala nordică a clădirii) să vin mai 
aproape de redacţia „Convorbiri literare”. 

Cronicarii au plusat văzând pericolul… transferului şi mi-au 
oferit spaţiu şi pentru… parodii (mai ales de… Anul Nou!)… 
Astfel au apărut „replici” la Marin Sorescu şi Dan Mutaşcu 
(decembrie 1976), Ioanid Romanescu (dec. 1978), iarăşi Ioanid 
Romanescu, dar şi Emil Brumaru şi Mircea Dinescu (dec. 1979), 
Emil Brumaru, Horia Zilieru, Vasile Constantinescu, Ioanid 
Romanescu (dec. 1980, cu pseudonimul Lucian Bârlădeanu)… 

După Cutremurul devastator din 1977 am fost publicat din 
când în când şi cu alte poeme, an de an. 

June redactor al revistei studenţeşti „Dialog” n-am ezitat să 
scriu despre… „Poezia spaţiului citadin” (Nicolae Turtureanu), 
în nr. 64/ 1978. 

Pe de altă parte, nu uit că în „Cronica” au scris despre 
cărţile mele Al. Andriescu (decembrie 1981), Ştefan Avădanei 
(decembrie 1983), Zaharia Sângeorzan (octombrie 1985), Ioan 
Holban (februarie 1986), Al. Călinescu (ianuarie 1987)… 

În perioada coordonată de Ion Ţăranu (1980) îmi amintesc 
de şahurile din ce în ce mai rare, de amenitatea domnului Ştefan 
Oprea şi de trei episoade mai deosebite:  

1. În data de 12 februarie 1981 (număr omagial – CRONICA 
XV) eram publicat cu poemul Discontinuu, în aceeaşi pagină cu 
unul dintre magiştrii mei, Mihai Ursachi (vă imaginaţi ce 
exultare pentru junele de mine!). 

2. În data de 17 septembrie 1982 mi se publica un grupaj pe 
o coloană, un poem amplu, cu titlul Mic tractat despre 
prietenul… ZEENUMUD (scris cu majusculă, ar fi putut uşor fi 
descifrat: DUMNEZEU). Eram fericit că interzisul Dumnezeu 
putea să fie tipărit în context ateist… 

3. Al treilea moment s-a petrecut în numărul din 14 februarie 
1986, pe vremea când poeta Ana Blandiana avea interdicţie de 
semnătură. Am dat redacţiei poemul În doi, cu dedicaţia pentru 
Ana Blandiana şi Romulus Rusan. Poemul a apărut, dedicaţia 
ba! Am reuşit în schimb să-l public în volum, cu dedicaţia 
„Pentru strada Transilvaniei 56” (era adresa din Bucureşti, 
unde locuiau Ana Blandiana şi Romulus Rusan). Încercam, în 
felul meu, să mă solidarizez explicit şi ludic… 

Despre dialogul cu publicaţia „Cronica”, după anul 1989, 
într-o „cronică” viitoare… Tot ludică! 

 
 

DISCONTINUU 
 

Femei recită poeme arabe 
femei învaţă limba neo-greacă 
 barcă ruginită în adâncul mării 
fiecare cu accentul sentimentelor sale 
 nu voi celebra toată viaţa 

aceeaşi gamelă de campanie 
  încă o criză a inimii nătângi 
  încă o introducere solemnă în 
Triunghiul Bermudelor 

prăbuşit printre oglinzi în ţăndări 
 
îndrăgostit cu barbă episodică 
 singură MAMA este încrezătoare în  
sintaxa metacarpienelor mele 

himera unui nabab 
suprema nelinişte 

nu pariez pe nici o grupă sanguină 
vacarmul dragostei de şarpe 
 întâmplător apăs trăgaciul 
 
atât de liber 
mesajul poştei la amiază 

mirosul de ţiţei copleşitor 
aştept 

zăpada ca o lance 
gladiatori să mă sfâşie 

fermecat de 
sânul plin al unei florărese   
 

Lucian VASILIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(urmare din pagina 1) 
 

În ceea ce mă priveşte, am luat iniţiativa acestui 
număr aniversar întrucît destinul meu s-a întreţesut, vreme 
de 27 de ani, cu cel al „Cronicii”. O parte din (poftim!) 
sufletul meu a rămas acolo, în paginile revistei şi-n 
atmosfera, uneori irespirabilă, a redacţiei, în febra (şi sub 
presiunea) alcătuirii mereu viitorului număr, care apărea 
nu cînd ieşea de sub tipar, ca „Moftul român”, ci exact în 
vinerea următoare, la prima oră... O întreagă echipă lucra 
întru acest nobil scop. Eu eram, ca să zic aşa, în linia 
mediană, întotdeauna mi-au plăcut, la şah, jocul de mijloc, 
combinaţiile şi complicaţiile care amînă deznodămîntul.  

Tehnica amînării am folosit-o premeditat (poate o am 
în genă), mai ales cînd era vorba de debuturi sau de autori 
care n-aveau chemare... decît ca să-şi vadă numele în 
revistă. Altminteri, aproape toţi scriitorii moldavi (şi nu 
numai) ai generaţiei ’80 – care domină acum viaţa literară 
– au fost debutaţi şi/sau publicaţi frecvent de „Cronica”. Şi 
nici unul nu mi-a reproşat vreodată că 1-am amînat; 
dimpotrivă, unii mi-au mulţumit. Generaţia ’80, se ştie, a 
venit cu alt tip de discurs: ofensiv, în răspăr cu tabu-urile 
„iepocii”, pe care încerca, dacă nu s-o submineze, cel puţin 
s-o avertizeze. Textele lor – şi ale altora – erau tot mai 
greu de publicat. Iar eu asta făceam: pîndeam momentul, o 
„fereastră”, o clipă de respiro între două aniversări, două 
vizite de lucru, două congrese, două oarecari dezinterese 
din partea supraveghetorilor partinici. Duşmanul, care va 
să zică, stătea la pîndă. Nu eu decideam, în ultimă instanţă, 
publicarea, eu doar îi propuneam, îi susţineam, cu 
complicitatea (constantă) a lui Ştefan Oprea şi cu, uneori, 
„închiderea din ochi” a lui Liviu Leonte, mai apoi a lui Ion 
Ţăranu, şefii succesivi ai „Cronicii”. Pe ei îi lua partidul la 
refec, cînd apărea ceva „neconform”. 

Şi apărea. Sau cel puţin încercam. Odată, cu 
complicitatea lui Liviu Leonte, am publicat o poezie a lui 
Doinaş, care începea cam aşa: „Mă duc la piaţă să cumpăr 
cartofi/ găsesc numai limuzine şi steaguri”. Poezia a apărut 
după o „tradiţională” vizită a lui Ceauşescu prin pieţele 
alimentare... Altădată, o (superbă) parodie a lui Ion 
Pogorilovschi, la „Sergentul” lui Alecsandri, a stârnit 
mînia ministrului Apărării Naţionale, care a reclamat (în 
scris!) la primul secretar al judeţului că în „Cronica” se 
denigrează armata română, prin parodierea instrucţiei 
militare a studentelor... De altfel, pentru paginile de satiră 
şi umor, intitulate „O dată-n an e Anul Nou” (moştenite de 
la „epoca” Ştefanache-Iacoban), unii dintre scriitorii 
„încondeiaţi” ne reclamau deseori la partid. 

Asta era partea comică. Dar reuşeam, „pîndind 
momentul”, să strecurăm în revistă texte pline de... subtext 
(care, mai apoi, erau deconspirate şi beştelite în 
„Săptămîna” lui Barbu şi a lui C.V. Tudor). La rubrica 
„Moment”, polemizam de obicei cu „Săptămîna”, cu 
„Luceafărul” lui Ungheanu-Fruntelată, cu „Flacăra” lui 
Păunescu. O astfel de notă, despre turneul cenaclului lui 
Păunescu, la Iaşi – cînd a devastat Hotelul Traian, proaspăt 
restaurat – a dus la topirea unui număr de revistă, din 
ordinul – cui credeţi? – al lui Ion lliescu, primul-secretar 
de atunci. De altfel, (de)căderea revistei a început odată cu 
venirea lui Iliescu la Iaşi. Om cu lecturi rafinate, 
degustător de teatru şi muzică, Iliescu – spre deosebire de 
alţi primi-secretari – a luat „Cronica” în braţe şi-a tot 
strîns-o, cît pe ce să facă din ea o revistă judeţeană. Noroc 
c-a intrat el la ape... 

Dar lunecarea pe tobogan începuse şi nu mai putea fi 
oprită. Se redezgropau dosarele de cadre şi se semnau 
declaraţii de fidelitate faţă „de patrie şi partid”. Cred că 
unii nu mai semnau note, ci note informative. Şi la 
„Cronica” a crescut şi-a înflorit suspiciunea, pînda 
reciprocă, mai ales între şefii aflaţi pe diferite paliere. 
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MIHAI URSACHI ŞI HIMIA CASUHIR ÎN 
ŞPALŢII CRONICII DE ODINIOARĂ 
 
 

După rămânerea în America, via Europa, a poetului 
Mihai Ursachi, acestuia i-a fost interzisă semnătura în 
toată mass-media de la noi. Era la începutul anilor ’80 ai 
secolului trecut. Atunci, toţi cei care aveau atitudinea şi 
comportamentul asemănătoare poetului Ursachi erau 
consideraţi neprietenoşi, primejdioşi şi chiar duşmani ai 
partidului. De aceea, trebuiau eliminaţi pe orice cale... 
Cenzura îşi făcea misia vigilent. Pe cenzori – unii din ei 
cochetau cu plaivazul şi într-ale scrisului – nu-i interesa 
neapărat calitatea textelor publicate, ci, în majoritatea 
cazurilor, îşi centrau întreaga capacitate, funcţie de 
indicaţiile „preţioase” primite de la centru! Ei depuneau 
eforturi cu avânt proletar-intelectual ca nu cumva – vezi 
Doamne! – să se strecoare vreo „şopârlă”, cum se spunea, 
la adresa conducătorului iubit şi a partidului. 

Cu vreo două luni înainte de a pleca Mihai Ursachi,  
m-am întâlnit cu el pe strada Lăpuşneanu, fără vreo 
planificare prealabilă. Am convorbit cu poetul până în 
dreptul Mănăstirii Golia. Aici ne-am despărţit. Pe întreg 
parcursul promenadei am trăncănit despre simbol, 
expresionism, metaforă şi sincronie în textele poetice. În 
toate acestea, poetul Inelului cu enigmă nu a lăsat a se 
deduce nici o iotă despre dorinţa sa de a ajunge şi a 
rămâne în Occident. Aflarea ştirii m-a luat un pic prin 
surprindere. Nu am fost foarte apropiaţi, dar nici nu se 
poate spune că nu ne agream; ba, din contra! Întâlnirile 
noastre, nu multe, atâtea câte au fost, au însemnat, îmi 
place să cred, din partea amândurora, o agreabilitate şi un 
confort însoţite de onestitate. Recunosc: unor congeneri le-
am împărtăşit faptul că, prin rămânerea Iaşului fără Mihai 
Ursachi, m-am simţit, peste noapte, mult mai singur... 

 După aproape un an, am scris un poem în care se putea 
citi, pe verticală, de la primul rând şi până la ultimul, luând 
în calcul primele litere ale versurilor, o anagramă a lui 
Mihai Ursachi: Himia Casuhir. A fost un poem dedicat, în 
felul meu, în condiţii de samizdat, unui strălucit poet. 
Opera semnată de el este, cred, pentru orice critic şi istoric 
literar o paradigmă peste care nu se poate trece. 

Într-o descindere a mea la Cronica, i-am prezentat 
poetului Nicolae Turtureanu, responsabilul paginilor 
literare, mai multe poezii, pentru publicare. Mi-au fost alese 
trei sau patru, cu promisiunea că, în următoarele săptămâni, 
le va da drumul... Nicolae Turtureanu nu mi-a solicitat să 
fac vreo modificare versurilor alese, printre care era şi 
poemul cu anagrama Himia Casuhir. După trei săptămâni, 
într-o luni sau marţi, trec pe la redacţie şi citesc – fiind 
surprins de promptitudine – poeziile în şpalt. Totul 
decurgea, consideram eu, într-o normalitate firească. 
Apariţia revistei era, parcă, în fiecare vineri. Mă aflam, 
recunosc, sub emoţiile bucuriei, datorită lecturării poemelor 
înaintea tipăririi revistei. I-am lăsat pe Nicolae Turtureanu, 
Ioanid Romanescu, Stelian Baboi (titanul), pe Mihai 
Dumitriu şi pe Vasile Constantinescu să-şi continue 
campionatul săptămânal de şah, organizat, de fiecare dată, 
chiar de ei. 

Am aşteptat ziua de vineri, nu fără oarece tonice emoţii. 
Pe la orele prânzului, m-am îndreptat către redacţie. Aici, 
afişând o cât mai de nebăgat în seamă solemnitate, Nicolae 
Turtureanu îmi spune că cineva din redacţie a citit extrem de 
vigilent poeziile mele şi, în urma descoperirii anagramei 
poetului Mihai Ursachi, întreg grupajul mi-a fost scos din 
şpalt. O stare de frustrare şi ciudată rânduială, brusc, mi-au 
năpădit sufletul. Mai multe săptămâni am căutat o cale să-
mi fac în vreun fel dreptate, dar totul a fost în zadar. Toate 
dialogurile purtate au fost sterpe. Vreme de doi ani mi-a fost 
interzisă semnătura în revista Cronica. Până azi, nu am 
făcut caz de cele prezentate mai sus, în acest număr 
inaugural al Cronicii vechi, şi, promit, nu voi recidiva pe 
această temă..................... 

 
 
 
Redactorul-şef al Cronicii, în acea perioadă, era scriitorul 
Ion Ţăranu. Prozatorul, aşa cum mi-a relatat ulterior, 
trebuia/putea să aducă la cunoştinţă cazul ofiţerilor 
Ştefănescu sau Negru, reprezentanţii Securităţii statului, 
care răspundeau de revistă, în speţă de cultura scrisă a 
Iaşiului. Ion Ţăranu nu a informat pe nimeni. Mai târziu, 
când am aflat lucrul acesta, chiar de la dânsul, i-am 
mulţumit, urmând o spontană şi reciprocă strângere de 
mâini. Nici până acum nu ştiu numele (ce-i drept, nu am 
întreprins mai nimic), determinarea şi mobilul 
celei/celui/celor care au citit cu atâta vajnică osârdie poeziile 
mele, vai!, atât de periculoase acelor vremuri de mâhnire şi 
durere pentru unii, dar şi de lipsă de altruism şi verticalitate 
pentru alţii: semnatarii unor omagii versificate, scrise 
.............. 

 

CUM SUNT ZILELE... 
 

Ah! ce deal, 
prin vale, ce dospită clisă! 
Trecuse şi de glezne lutul moale 
precum acel 
de sub căprioara ucisă... 
 
Veneam să te mai văd, 
după clipele de zenit şi de prăpăd, 
dar şi de arşiţă şi de răcoare, 
cum sunt zilele 
şi nopţile prin Sahare. 
 
Râvneam să trăim 
mai mulţi ani într-o noapte. 
Înteţirea ne va năpădi uimirile 
până la sânge. 
Fiinţele noastre: zămisliri şi cazne 
un singur trup vor ajunge. 
 
Pe drum, anevoios, 
mai încăpea câte un om; 
cu trudă înaintam, 
ca un egumen 
ori ca un prizonier avid, 
şi parcă în acelaşi timp 
eram şi Absalom şi David... 

 
 
 

ARCA 
 

Prin zgura zilelor, 
văd o lumină purpurie 
însemnând laşităţile. 
 
Mătăsurile frigului sunt aproape de creştet; 
nopţile se aseamănă cu un imens hangar 
locuit de oameni. 
 
Parcă trăiesc într-o casă de apă 
al cărei tavan este 
arca unui nesfârşit naufragiu. 
 
Croncănitul corbilor îmi stârneşte 
un nou alfabet al sângelui 
prin venele gata să plesnească. 
 
Spre mine dă buzna un scâncet  
ca al unui plâns de bătrân 
bătut cu nuiele 
de o mână nevăzută şi grea 
ce privirea şi glasul 
o să mi le piardă printre omături şi iarbă. 
 
O înserare, ca nişte albine 
care roiesc, mă ia ostatecul  
înălţimilor, ruinelor şi prundurilor... 
va veni prin ogrăzi, 
va intra şi prin case, 
polenizând trăirile cu scripturi arse. 

 

nu de puţine ori şi la comandă. 
În tangenţă cu această adevărată relatare, îmi amintesc 

că erau, din păcate, şi semnatari de serviciu, din categoria 
„treflecanilor” şi „trigoraşilor”. Aceştia compuneau la 
comandă aproape tot ce li se cerea sau scriau – nu ştiu de 
ce?! – din impulsuri şi atenţii proprii. Poetul Ion Horia îmi 
spunea că unii, prea plini de zel, ca să prindă un loc pentru 
evenimentele aniversare ale partidului şi ale conducătorilor 
lui, îşi trimiteau poemele la „România literară”, pentru 
asemenea evenimente, cu cinci sau şase luni înainte!... 

Azi, constatăm că tot pământul este instabil şi plin de 
schimbări. Să nădăjduim că trecerea prin deşertul pe care 
l-am avut de parcurs o bună parte din a doua jumătate a 
secolului XX s-a terminat. Oare...? 

 
ARIA 

 
Aud foşnetul sângelui 
şi al coasei, 
la aria melancoliei 
din care tu strângi spice 
pentru azimile pustiei. 
 
Prin năvăliri de pământ 
şi lacăte ce mă-nfăşoară, 
gleznele tale sunt parcă 
două fruntarii 
străbătute simultan de viscol şi vară. 
 
Treieratul are prin el 
unele sunete ca de toacă; 
omule, ieşi din văpăi! 
şi, spre slava apelor, 
fă-ţi sufletul arcă. 
 
Înaintez prin norii de pleavă 
şi prin rouă; 
numai inimă îţi este fiinţa, 
ai ispitit şi-ai întrecut chiar şi lumina 
ca să-mi auzi toată căinţa... 

 

BATE CÂNTARUL 
 

Credinţa zilei de az’ 
toarnă nesiguranţa zilei de mâine 
în ulcioare de lut arse bine 
pe al morţii obraz. 
 
Sigiliul clipei pe chip îi răstignit. 
Bate cântarul şi bate în jos... 
Firul de-ntuneric e tors 
cu trupul meu de spaime albit. 
 
Zilele şi nopţile-s la fiere; 
urzelile sângelui sunt invadate de fluturi. 
Praful anevoios îl mai scutur... 
Mâna lui Dumnezeu zugrăveşte-nviere! 

 
 

ÎN JURU-MI... 
 

Afară, aeru-i în clocot; 
în grabă a plecat şi iubita 
prin noduri, cuvinte şi semne 
să-şi umple cu vaerul 
spaţiile materne. 
 
Singurătatea şi-a început polenizarea 
cu propria-mi fiinţă. 
Mă ridic şi cobor, cad şi mă ’nalţ, 
zugrăvind răscruci 
cu mistuiri şi căinţă. 
 
În juru-mi multe se petrec... 
un poet milenarist 
a tipărit o carte; 
recenziile între ele se-ntrec. 
Străzile, vitrinele, viaţa 
parcă-s sub ape 
de un secol întreg. 

 
 

 (Poeme din volumul Aria, în curs de apariţie) 
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– Nu exista nici o concurenţă; „Cronica” ajunsese la 
35.000 de exemplare, iar „Convorbirile” aveau tot şapte 
sau opt sute de exemplare.  

– Cine conducea „Convorbirile”? 
– Ignea; mai erau pe acolo Andrieş şi alţii. 
 

      „Am fost trimis în cimitirul elefanţilor, la 
Convorbiri” 
 

– În condiţiile acestea, cum s-a petrecut totuşi 
trecerea dvs. dintr-o tabără în alta? 

– Am devenit incomod. Un grup de universitari ieşeni 
a trimis la Comitetul Central o scrisoare în care spuneau că 
revista „Cronica” publică legionari, puşcăriaşi. Şeful de la 
C.C. a măturat parchetul cu mine şi l-a scos pe Noica din 
revistă. Noroc că l-a lăsat pe Marino. M-am dus la Noica, 
am discutat cu el.  

Peste câteva luni Noica a 
trecut la „România literară”. 
Aşa era situaţia: dacă te 
reclamau la Iaşi, plecai la 
Timişoara, dacă la Timişoara, 
veneai la Iaşi. (...) 

 
 
Fragmente dintr-un interviu 

realizat de Călin CIOBOTARI, 
publicat în „Dacia literară”, nr. 
79 (4/2008), p. 10-12 

 
 

Corneliu Ștefanache 

(urmare din pagina 12) 

 
Îmi amintesc că a venit George Ivaşcu, trimis de cei 

de la Comitetul Central, să supervizeze şpalturile ce 
trebuiau să apară la primul număr. Am făcut două reviste. 
M-am dus la Bucureşti cu şpalturile făcute de mine, ca să 
le vadă şi cei de acolo. Spre surprinderea mea, cu unele 
mici observaţii, revista a apărut aşa.  

– Care erau diferenţele majore între „Cronica” şi 
„Convorbiri literare”? 

– Diferenţele majore ţineau, în primul rând, de calitate. 
În afară de „Proletari din toate ţările uniţi-vă!” şi 
editorialele care nu erau semnate, căci aşa trebuia. Şansa 
noastră a fost că cenzura a rămas doar la Iaşi. Nu s-a mai 
mers la Bucureşti, pentru că noi apăream săptămânal şi nu 
aveam cum să ajungem şi la Bucureşti. O şansă, spun eu, 
fructificată, pentru că, spre exemplu, Noica a ţinut o 
rubrică fixă timp de vreo patru ani în „Cronica”. Apoi 
Mircea Eliade, care ne-a trimis două nuvele. Vă daţi 
seama, îţi asumai nişte riscuri dacă îl publicai la acea 
vreme pe Eliade. Abia mai târziu i-au apărut unele cărţi în 
România. Adrian Marino, şi el ieşit din închisoare, a avut 
la noi o rubrică, „Idei literare”, „Idei” pe care le-a reunit 
apoi într-un volum consistent. În timp, a mai fost curajul 
de a pune în discuţie marxism-leninismul, desigur, nu dur, 
dar cu sugestii. 

– Cum se comportau astfel de intelectuali? Erau 
capricioşi? Se supărau dacă li se umbla la texte? 

– Nu! Oricum, nu se intervenea decât la nivelul micilor 
compromisuri, foarte micilor compromisuri, care, de cele 
mai multe ori erau acceptate. Am de la Eliade două 
scrisori, de la Noica vreo cincizeci şi câteva sute de la 
Adrian Marino, care era foarte tacticos şi îmi spunea 
detaliat ce este deficitar în numărul trecut şi ce ar trebui 
făcut pentru numărul viitor. Şi, bineînţeles, cei din 
redacţie, cei tineri s-au coalizat şi au început să strige  
într-o şedinţă de redacţie că revista e condusă de Marino. 

– Cei tineri fiind… 
– Să-i mai amintesc?! Se ştie cine au fost… 
– Cum vi-l amintiţi pe Marino? 
– Cred că alta ar fi fost orientarea Iaşului dacă Marino 

ar fi venit profesor la Universitate. Toţi de la Iaşi s-au opus. 
„Să n-auzim de Marino”. Le era frică de Marino, un tip 
foarte cult, foarte informat, cu relaţii peste hotare, cu acribia 
omului care ţine la perfecţiune, care nu face o frază până n-o 
stilizează. Altfel, era şi el un om dificil. M-am apropiat de el 
la Bucureşti, unde publica sub pseudonim la 
„Contemporanul”. I-am propus să vină la „Cronica”. N-a 
prea avut încredere. Corespondenţa mea de la el este 
sugestivă: „Tovarăşe Ştefanache”. Deci tonuri oficiale. 
Treptat, a ajuns la „Dragă Corneliu”. A suferit foarte mult, a 
trecut prin puşcărie, însă nu a cedat deloc, avea o voinţă 
extraordinară. Şi a fost un succes faptul că l-am convins să 
scrie la „Cronica”.  

– Exista, însă, o concurenţă între „Cronica” şi 
„Convorbiri”? 

 

 
Vasile MIHĂESCU 

 
IARBĂ CALDĂ 

 
Iarbă caldă şi grasă, oare cum 
ai crescut pe pieptul meu? E noapte 
somnul cu pajiști lunare de spini. 
Iarbă, sună în cer seminţele-ţi coapte 
şi eu pot suna să te scuturi... 
aştrii dorm candizi în descompunerea celui 
ce a fost imperator peste o lume de fluturi. 
Iarbă trupul meu sincer, razele morţii 
îmi luminează pleoapele, oare tu vezi 
calul de umbră cum vine? El este 
sufletul iubitei. Să mă crezi... 
şi el va veni să te pască: 
niciodată n-am putut să trăim 
atît de departe unul de altul. 

 
 

Valentin TALPALARU 
 

TROMPETA 
 La Ioanid 

 
Nu am cîntat niciodată la trompetă 
nici măcar nu sînt sigur că a existat vreodată 
o trompetă. 
Nici eu, nici 
profesorul meu de semiotică. 
Şi totuşi, bătrînul pirat, 
hahalera hahalerelor, 
a cîntat la cioarsa lui. 
Şi-a umplut toţi porii 
şi a slobozit plînsetul – ţipăt. 
Apoi a murit. 
O, nu moartea ne desparte 
ci amărîta aceea de trompetă 
la care eu nu voi cînta 
niciodată   

 

 

 
Crochiu 

LUCRURILE, SEARA 
 
 

Seara, lucrurile se gudură la picioarele noastre, noi le purtăm un pic de trufie, dar ne aplecăm cu dreapta, 
să le mîngîiem colţurile, ne înclinăm de mijloc, lorzi, le gratulăm gudurăturile cu o înşelătoare atingere, hai 
treacă de la noi, zicem, n-avem timp pentru aşa ceva, dar o mîngîiere, două... 

Intrăm în halat. 
Pe masă, sub lumina de pai copt, se află marea natură moartă. În mijloc, pe mahonul lucios, farfuria de 

lut ars, sprijinită în trei picioare-toarte, cu patru mere galbene, care sub paiul copt bat în bulgări de 
chihlimbar, lîngă ea, aproape sub ea, scrumiera neagră, un papuc de Marginea, cu puţin scrum în talpă, am 
fumat dimineaţă, înainte de a lua liftul spre cer, în stînga marii farfurii teancuri cu chitanţe, ACHITAT, şi 
mai la stînga, spre fereastră, odalisca de aramă, piesă veche, Renaissance, zice-se, ştii tu, din excursia aceea 
în Turingia, în colţul din dreapta, opus odaliscei, un fluier crestat, dat cu baiţ roşcat şi înflorat cu albastru, 
Tîrpeşti, elementul autohton, mai încoace, spre încăpere, sub nas s-ar spune, un dicţionar vechi, incomplet, 
legat în piele cafenie, probabil un rătăcit Tiktin, mai mult ca ornament, un pix, o lamă de ras, o sticlă, o 
lavandă triplă, o, ieşirile noastre parfumate!, chibrituri, ciocan, cuie, lingura de pantofi... 

Dimineaţa, cînd bruma îngroaşă antena neagră a televizorului, fumăm iute o ţigară şi luăm liftul spre cer. 
Ora şapte, opt, nouă, ore în şir capul nostru gîndeşte mai mult şi mai fin chiar decît un computer. În 
imensele birouri şi în imensele hale de deasupra sînt de rezolvat o groază de probleme complicate... 

Seara însă nu avem încotro, luăm liftul şi coborîm iarăşi spre lucruri, intrăm în halat, aprindem lumina 
de pai copt, lucrurile se gudură din nou la picioarele noastre, noi le purtăm un pic de trufie, dar tot ne 
aplecăm cu dreapta şi le mîngîiem colţurile. 

Seara lucrurile... 
 

                                                                       Val GHEORGHIU 
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„Cronica” sprijinea inteligent şi competent direcţiile 
înnoitoare, dar nu uita nici de tradiţii, în special de cele ale 
şcolii ieşene. Pictorii, sculptorii şi graficienii de marcă ai 
Iaşilor erau în graţiile revistei, însă abordările nu îmbrăcau o 
tonalitate encomiastică, ci una a bunei cuviinţe. Cineva 
parcă veghea şi urmărea mersul cumpenei. Mi-am dat seama 
de asta încă o dată în aceste zile, în procesul de redactare a 
Albumului Bouşcă. Pot spune că artistul, proscris al 
regimului, era un răsfățat al „Cronicii”. Lucrările acestuia, 
cu gust şi pricepere selectate, erau generos reproduse în 
revistă, începând cu prima pagină. Articole de substanţă, 
semnate de C. Ciopraga, Aurel Leon, Claudiu Paradaiser, 
Maria Hatmanu, Steliana Delia Beiu, Ioana Palade, 
................ 
 
 

AUTORI: COPIII!  
și optimismul de aprilie 

 
De ce s-ar fi preocupat un săptămânal cultural serios de 

efemeridele imaginaţiei jucăuşe a copiilor? Cum de a 
apărut ideea unui concurs de creaţie literară şi plastică 
adresat copiilor, unic de altfel în peisajul publicistic al 
anilor ’70-’80, înlăuntrul unei redacţii obstinat aplecată 
asupra spinosului, gravului demers al culturii naţionale (şi 
universale, în limitele admise)? Care a fost adevărata lui 
menire? Dar locul şi rolul lui în formarea culturală, poate 
şi profesională, a entuziaştilor participanţi? Iată întrebări la 
care vă voi răspunde, pentru că: am fost prim lector al 
lucrărilor sosite pe adresa redacţiei (poezii, povestiri, 
poveşti, schiţe, portrete literare,interviuri, reportaje, 
desene), dar şi secretar omniprezent în primele 17 ediţii ale 
concursului „Autori: copiii!”, lansat de revista „Cronica”. 
Şi, nu în ultimul rând,  pentru că sunt „vinovată” de ideea 
în sine: într-o noapte din primăvara lui 1975, noapte 
umbrită de frici profesionale, într-un ungher de gând a 
pâlpâit o scânteie: „ce-ar fi dacă...?”. În astfel de momente 
faste, gândurile se fugăresc, de obicei, unul pe altul. 
Tirajul va creşte vertiginos, cititorii se vor diversifica prin 
triumfala intrare a revistei în şcoli, viitorii iubitori de 
cultură scrisă vor fi iremediabil atinşi de morbul 
„Cronica”, îmi închipuiam eu.Vedeam  copiii căutând 
revista la chioşc, răsfoind-o cu nesaţ, abonându-se la ea, 
citind-o. Mereu şi mereu, până în anii maturităţii târzii. 
Optimism de-aprilie! Oare? 

A doua zi chiar, i-am prezentat şefului meu direct, 
Ştefan Oprea, secretar general de redacţie pe atunci, 
aparent trăznita idee. „S-o discutăm în şedinţa de 
redacţie”. La auzul ei, unii colegi au zâmbit fugar, alţii s-
au lansat în observaţii ironice, dar câţiva, cu suflet încă 
amprentat de o caldă copilărire, i-au dat undă verde, 
convinşi fiind, îmi place să cred, că nu ne vom pierde 
vremea. Regretatul Andi Andrieş, într-o clipă de graţie, i-a 
dat şi numele: „Autori: copiii!” Sugestiv, percutant, lesne 
de reţinut. Şi de pus în pagină.  

Concursul nostru a demarat. Timid la început, apoi 
alert spre năvalnic. La prima ediţie, i s-a rezervat, în 
economia revistei, doar o singură pagină.  Întrucât tot mai 
multe lucrări soseau pe adresa redacţiei, unele de o 
uluitoare limpezime de cuget şi frăgezime de exprimare, 
spaţiul publicistic s-a dublat, ba chiar s-a şi triplat. 
Concursul nostru a ajuns să „fure” revista toată. Cum s-a 
întâmplat în 1979, Anul Internaţional al Copilului, cu un 
număr special, dens, cu o tematică de profil parţial 
acoperită. Despre şi pentru copii au scris atunci Ana 
Blandiana, Constanţa Buzea, Tia Peltz, Ion Caraion, Petre 
Botezatu, Cătălin Ciolca, Vasile Constantinescu, Dan 
Hatmanu, Mircea Sîntimbreanu, Ştefan Oprea, Nicolae 
Turtureanu ş.a. Tot atunci, ultima pagină a revistei s-a 
numit „Copiii lumii scriu şi desenează”. Prin amabilitatea 
promptă a câtorva ambasade, al căror ajutor l-am solicitat, 
am primit poezii şi desene ale copiilor din Franţa, Austria, 
Bulgaria, R.F.G., Polonia, Japonia, S.U.A., U.R.S.S., 
Suedia, China etc. Vă daţi seama ce au însemnat ele, în 
1979, pentru cititorii români? Fie ei copii sau adulţi. Un 
simplu detaliu, surprinzând  viaţa de-Afară, o metaforă în 
doar patru versuri rătăcită, ne dezvăluia o normalitate doar 
bănuită, o altfel de Lume, îngust întrezărită prin  
înluminarea străfulgerată în zidul compact care ne întuneca 
absurd, şi criminal, orizontul. Ani de zile mai apoi, am tot 
publicat din creaţiile sosite, pe ocolit, şi supravegheat 
drum, de Departe. De-Aproape ne potopeau lucrările 
copiilor români, expediate din Deva sau Piatra Neamţ, din 
Timişoara sau Botoşani, Tulcea sau Vişeul de Sus, 
Bucureşti sau Vaslui etc. Geografic, harta României se 
aduna aproape toată pe birourile noastre. 

au revelat unicitatea creatorului şi au luminat multiplele 
faţete ale acestei puternice şi originale personalităţi, de la 
pictura în ulei, la tablourile în ceracolor sau în tehnica 
moldovenească (o invenţie a lui Bouşcă), până la 
inegalabilele ilustraţii la „Luceafărul”. 

„Cronica” acelor vremuri nu foarte prielnice, dimpotrivă 
ostile spiritului liber, era o fericită rezervaţie a libertăţii în 
domeniul artelor frumoase, pe care artiştii o căutau cu 
aviditate. Se simţeau aici în apele lor, neîngrădiţi de 
constrângerile ideologice prezente la tot pasul. Erau primiţi 
cu prietenie şi afecţiune ca în bătătura casei părinteşti. 

Artele frumoase erau acasă la ele la „Cronica”. 
 
                                                             Grigore ILISEI   

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliberându-ne din corsetul Rutinei. Spontaneitatea, 
originalitatea plină de farmec, dar, mai cu seama, 
directitatea spunerii, neiertarea privirii dintâi, cu 
neaşteptată pricepere aşezate în pagină, ne bucurau, ne 
înseninau spiritul. E adevărat că foarte multe lucrări, se 
ocupau, doar în tonalităţi roz azurii, de Fericirea şi 
Liniştea pogorâte asupra Pământului şi a României 
comuniste. Străine de Frică, Urât, Cruzime, Laşitate şi 
altele asemenea, din nefericire şi ele cunoscute unora 
dintre pământeni. Când şi când însă, poarta Adevărului se 
întredeschidea şi Răul pulsa, alături şi firesc, de Bine. 
Prevăzători, puneam deoparte lucrările cu pricina, citindu-
le cu sporit interes, până la ultima filă. Dacă probau talent, 
le premiam. Fără, însă, a le putea publica întotdeauna. Aşa 
se face că, după apariţia numărului special, cuprinzând 
palmaresul şi parte din lucrările premiate, telefoanele 
redacţiei zbârnâiau: „De ce X nu este prezent în revistă, 
deşi a primit premiul special al juriului, iar Y, distins doar 
cu o menţiune, e la pagina întâi?” Puteam noi răspunde 
atunci că singura stare de spirit legală, şi aprobată, a 
Copilăriei românilor era fericirea entuziast clamată? O 
fericire debordantă, obligatorie şi voios prezentă în viaţa 
tuturor? O scuză salva juriul: oricât de patriotard- 
trompetist ar fi sunat stihul de slavă, dacă stropul de talent 
lipsea, respectiva compoziţie nu găsea audienţă la 
concursul „Cronicii”. 

Care concurs, anual, se 
desfăşura cam aşa: din martie 
până la 15 mai, poştaşul 
aducea plicuri peste plicuri. 
Le preluam, predam apoi 
lucrările selecţionate juriului. 
Format, de obicei, din Vasile 
Constantinescu, Aurel Leon, 
dragul de Bădia, Şt. Oprea, 
Al. Pascu, Nicolae Turtureanu 
şi redactorul şef în exerciţiu: 
Liviu Leonte sau Ion Ţăranu.  

Laureaţii aflau şi primeau premiile – diploma plus 
revista, eventual cu autografe, – în preajma zilei de     
1 iunie, în cadrul vernisajului expoziţiei, alcătuită cu o 
parte doar din numeroasele desene premiate. Apoi, 
atmosfera din redacţie, parcă limpezită în boare alpină, cu 
aer mai curat şi lumină mai strălucitoare în timp ce ne 
ocupam de  joaca artistică a copiilor, se rarefia.  

Dar nu de tot. Reverberaţii imprevizibile regăseam în 
interesul netrucat manifestat de apreciaţi oameni de cultură 
ai oraşului faţă de arta naivă vesel etalată  de Galeria 
„Cronica”. Eseistul şi criticul de artă Radu Negru ar fi 
dorit să decoreze Sala Z cu desene ale copiilor, panotate 
într-un anume fel şi conservate sub un lac protector. 
Poetesa Steliana Delia Beiu, şi ea critic de artă, strângea 
material pentru o carte-album, referitoare la semnificaţiile 
metaforei plastice în creaţia copiilor. Câţiva ani la rând, 
după închiderea expoziţiei, i-am oferit desene, pentru 
ilustrarea textului. 

Virginia BURDUJA 

 

ARTELE FRUMOASE LA „CRONICA” 
 
În buna tradiţie interbelică, revistele ieşene – aşa cum a 

fost „Cronica”, care la apariţia sa din 1966 umplea un vid 
de peste un sfert de veac de absenţă la Iaşi a unui 
hebdomadar cultural – nu se limitau doar la editarea 
publicaţiei. Acestea erau, şi acesta a fost cazul „Cronicii”, 
centre de iradiere, veritabile  „agore”. Nu numai faimosul 
bufet din aripa dinspre Piaţa Unirii strângea mai tot ce 
avea mai bun intelighenţia ieşeană, ci şi odăile redacţiei de 
la parterul Palatului Paşcanu erau pline ochi de pe la orele 
zece dimineaţa până spre seară cu fel de fel de lume, 
scriitori, profesori, ziarişti, pictori, muzicieni şi chiar 
sportivi. Acolo se juca şah de mama focului, cu „marii 
maeştrii” Ioanid Romanescu şi Nicolae Turtureanu în prim 
plan diurn, dar se şi dezbăteau cu ardoare cestiunile 
importante ale zilei, mai mult dincolo de linie, decât pe 
linie. La rândul lui holul, cu boltirile gotice şi zidurile 
groase de cetate, devenea un fel de piaţă din vechea Eladă. 
Peripateticile dialoguri se înfiripau şi prindeau cheag sub 
tablourile prinse pe simezele din pânză de sac ale 
Galeriei „Cronica”. Prezenţa lucrărilor de pictură în acel 
spaţiu reprezenta pecetea locului. 

Din echipa redacţională făceau parte doi critici de artă, 
Aurel Leon, scriitor şi ziarist până-n vârful unghiilor, dar 
şi vorbitor abonat la mai toate vernisajele, istorisite apoi 
picant în paginile de artă, şi Val Gheorghiu, pictor, autor 
de „Crochiuri” savuroase şi comentator cu ochi şi fler al 
artelor frumoase. Ei cred că sunt cei care au urnit din loc, 
sprijiniţi şi înțeleşi de staful de atunci al săptămânalului, 
Salonul „Cronicii”. Nu era chiar unul al refuzaţilor, dar 
primele expoziţii colective au încurajat manifest tendinţele 
novatoare din câmpul plasticii ieşene. Galeria a căpătat 
repede notorietate şi era căutată, dorită de artişti. Dădea 
bine la c.v. Expoziţiile de la Salonul „Cronicii” au avut 
mereu ţinută, nu s-au făcut concesii şi nu s-a călcat în 
picioare criteriul estetic, aşa cum se mai întâmpla 
câteodată, şi se mai petrece şi acum, la galeriile breslei. Se 
ţinea dreapta măsură necesară şi exista deschidere către 
toate azimuturile şi orientările şi chiar spre orgoliile şi 
mofturile nelipsite în fauna policromă a meşterilor de 
subţire. Cei din generaţia de aur au fost curtaţi şi aceştia 
onorau cu plăcere Salonul. La „Cronica” a expus în 1973 
Craiu, în expoziţia intitulată „Anotimpuri”. Dan Hatmanu 
a figurat pe afişul Galeriei, cu expoziţia „Om și 
sentiment”. La fel şi Adrian Podoleanu. Însă şi tinerii de 
atunci, nerăbdători să-şi câştige un loc sub soare, 
cutezători şi deschizători de orizonturi, hotărâţi să scrie o 
pagină nouă, precum Gânju, Gavrilean, Suhar, au deschis 
„personale” care au impresionat şi au marcat paşi decisivi 
în biografia lor artistică. Expoziţiile de aici  s-au constituit 
în contribuţii importante la impunerea lor.Vernisajele de la 
orele 18 reprezentau un eveniment în viaţa Iaşilor. Erau 
literalmente şarmante prin convivialitatea lor. 

„Cronica” a jucat un rol esenţial, hotărâtor, în 
cristalizarea climatului artistic ieşean, în promovarea unor 
valori solide şi creearea unei competiţii fair-play. Politica 
editorială în domeniul artelor, promovată de Secţia de 
Arte, având în componenţă  specialişti unul şi unul,  se 
modula în funcţie de aceste ţinte. Nu numai se publicau 
cronici consacrate evenimenelor plastice, care îi aveau ca 
protagonişti pe artiştii ieşeni şi pe cei mai însemnaţi din tot 
cuprinsul ţării, ci în paginile revistei se reflecta tot ceea ce 
se petrecea demn de atenţie în mişcarea plastică internă şi 
internaţionlă, se iniţiau dezbateri cu participarea numelor 
de autoritate şi nu lipsea nici o bogată dare de seamă a 
atelierelor.   
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Galeriile „Cronica” (februarie 1981) 

V
ir

gi
ni

a 
B

ur
du

ja
 



cronica veche  23 

Pe bună dreptate. După cum Dan C. Mihăilescu vedea în 
Spiridon un „amestec de Caliban şi Quasimodo hugolian 
haihuind pe schele”. Într-adevăr, Spiridon, în interpretarea lui 
Doru Aftanasiu, are datele de elementaritate ale  celui dintâi 
şi dinamica hălăduirii prin labirinturile decorului precum cel 
de al doilea; e când sus, cocoţat deasupra tuturor şi distrându-
se copios la vederea zbaterilor tumultuoase ale celorlalţi, când 
jos, suportând molestările sălbatice ale Jupânului, făcând 
legături între celelalte personaje, trăgând cu ochiul şi cu 
urechea sau potolindu-şi poftele, în latrină, cu propria mână. 
Un Nae Ipingescu obosit şi plictisit de meserie dar şi de 
„dramele” din casa cherestegiului, la care participă formal – 
propune Florin Mircea, singurul interpret din generaţia 
vârstnică a teatrului. Evoluţia lui stă sub semnul unei 
comicităţi potolite, dar substanţiale, rezoneur mai mult 
amuzat decât marcat de întâmplările „teribile” la care 
participă. În scena urmăririi lui Rică, pare neputincios sau 
dezinteresat, gâfâie, ba chiar, la un moment dat, adoarme 
rezemat de un stâlp, suflând prin somn în fluieru-i 
profesional. E o şarjă la adresa neputinţei unei poliţii 
ineficiente şi complice, de atunci şi de acum. 

Lui Cosmin Maxim – Rică Venturiano i s-a reproşat că 
joacă neglijând relaţiile cu celelalte personaje, că e atent doar 
la partitura şi la evoluţia personajului său. Într-o măsură e 
adevărat, dar să nu uităm că Rică e singur în acea mişună de 
fiinţe dezlănţuite, înfierbântate de amor, gelozie şi ambiţ; el 
trebuie să se salveze din aventura periculoasă în care a intrat, 
încât e mai mult cu sine însuşi decât cu ceilalţi. Dar e drept că 
actorul nu pune suficient în valoare situaţiile de substanţială 
comicitate în care ajunge printr-o confuzie de adresă. I s-a 
mai reproşat detextilarea din scena cu Veta, că rămâne doar în 
chiloţi când îşi face declaraţia către „angelul radios”. Dar aici 
nu-i nici o noutate; am mai văzut asta în urmă cu treizeci de 
ani, în spectacolul de la Botoşani, al Ancăi Ovanez, unde un 
excelent interpret, Constantin Măru, proceda exact la fel. Şi 
era în 1981, când asemenea scene erau socotite nu numai 
şocante, ci şi inacceptabile. De ce ne-ar şoca acum, când 
nuditatea a devenit loc comun pe scenele noastre? Una peste 
alta, Rică Venturiano, cu toată viziunea altfelistă în care e 
interpretat (un manelist, s-a spus), rămâne cea mai palidă 
figură din peisajul dat. Chiriac (Dumitru Năstruşnicu) e un 
plăvan mofluz la început, purtând în el o mânie ascunsă de 
amant ce se crede trădat, dar explodând apoi în scenele cu 
Veta şi mai ales în cele de urmărire a lui Rică, pe care vrea 
să-l taie cu fierăstrăul. Este prima dată când actorul ne 
convinge că are resurse de comicitate şi de relaţie scenică 
atent nuanţată.  

Pentru toţi interpreţii însă se cuvine o remarcă generală: 
au înţeles perfect propunerea regizorală, cheia comică aleasă 
de Al. Dabija şi urmărită cu o rigoare fără fisură de-a lungul 
întregii reprezentaţii; au înţeles-o şi l-au urmat pe regizor cu 
maximă convingere – spre folosul unităţii şi coerenţei 
spectacolului, dar şi spre folosul lor, căci li s-a oferit şansa, 
mai mult ca oricând, să-şi pună în valoare disponibilităţile, să-
şi împlinească profilul profesional la un nivel artistic superior. 

Este de preţuit în spectacolul lui Al. Dabija procedeul 
decupării unor momente – mai ales scene în doi, adevărate 
bijuterii de stare, dialog şi suspans – care, departe de a 
submina ritmul general al reprezentaţiei, oferă spectatorului 
posibilitatea de a sesiza sensuri ce, altfel, poate i-ar fi scăpat. 
Un singur exemplu: scena în care Jupân Dumitrache 
descoperă legătura lui Chiriac, întâmplare prin care e repusă 
pe tapet suspiciunea soţului înşelat, motivând retroactiv 
întreaga evoluţie a personajului. 

O noapte furtunoasă, spectacol excelent şi competitiv, 
marchează un moment de graţie în activitatea Naţionalului 
ieşean, căruia i-au cam lipsit, în ultimii ani, reliefurile înalte. 

 
14 decembrie 2010 
 

Ștefan OPREA 

ÎN FURTUNA PASIUNILOR JOASE 
 

Moto: „Simţ enorm şi văz monstruos”. 
I.L. Caragiale 

 
Noaptea furtunoasă revine pe scena ieşeană după circa un 

sfert de secol: în 1986 o montase tânărul regizor Ovidiu Lazăr 
într-o viziune pe care o deducea din exegeza critică – mai ales 
maioresciană („îndărătul oricărei comedii se ascunde o 
tragedie”), dar şi din ideea dramaturgului (schiţată în Titircă, 
Sotirescu et C-ie) de a-şi vedea personajele într-o posibilă 
evoluţie pe scara socială şi politică; era o înnoire faţă de 
interpretările accentuat tradiţionale impuse de anterioarele 
spectacole realizate, pe aceeaşi scenă, în 1952 (regia N. Al. 
Toscani) şi în 1969 (în regia actorului Ion Lascăr). Anunţat 
încă de la finalul stagiunii anterioare ca eveniment prin care 
să se marcheze cei 170 de ani de existenţă a primului Teatru 
Naţional (şi nu 170 de ani de teatru în limba română – cum 
am citit într-o cronică), spectacolul semnat de Alexandru 
Dabija a produs valuri (de nivel tsunami!) în rândul publicului 
spectator, dar mai ales al criticilor, opinii violent mânioase şi 
negatoare confruntându-se cu altele admirative până la 
entuziasm. Cei dintâi îi reproşau spectacolului vulgaritatea 
excesivă, developarea fără perdea a biologicului, a 
instinctelor, ostentaţia scatologică etc. Celelalte socoteau 
spectacolul drept o lectură fără inhibiţii, fără şabloane şi 
trasee prestabilite, o imagine expresivă, dinamică, vie a 
mahalalei bucureştene de ieri şi de azi, mizând pe forţa 
detaliului şi a sugestiei şi amintind de filmul lui Lucian 
Pintilie De ce trag clopotele, Mitică? 

O spectatoare (intelectuală de oarecare ţinută) m-a 
întrebat, după spectacol: – Acesta e Caragiale? – Da, i-am 
răspuns, e Caragiale 100%, numai că personajele, relaţiile, 
stările sunt văzute, judecate şi interpretate din perspectivă 
actuală şi oferite – ca oglindă severă, neiertătoare, vituperantă 
– societăţii contemporane, o societate fără moral şi fără 
prinţipuri, mai rea, mai vulgară, mai coruptă, mai viscerală 
decât cea din vremea lui Nenea Iancu. 

Al. Dabija a respectat întru totul textul Nopţii..., doar că  
l-a citit cu o lentilă augmentativă care traduce exact în 
imagine celebra formulă caragealiană simţ enorm şi văz 
monstruos, ceea ce i-a permis şi i-a motivat integral demersul 
scenic prin care pune în relief mizeria morală, trivialitatea, 
visceralitatea, falsitatea sentimentelor şi relaţiilor, patima 
sexualităţii, ridicolul ambiţului de familist şi încă alte dejecţii 
ale spiritului şi biologicului unei lumi aflate la limita 
umanului. Privite din acest unghi, toate gesturile licenţioase 
pe care le fac personajele – defecaţiile lui Jupân Dumitrache, 
micţiunea excesiv prelungită a lui Chiriac, dezvelirea feselor 
lui Rică, sugestiile priapice şi onaniste ale lui Spiridon, actul 
sexual „la vedere” dintre Chiriac şi Veta (care face să se 
cutremure întreaga schelărie a decorului, cum mai văzusem, 
în urmă cu zeci de ani, în „Mătrăguna”, la Teatrul Bulandra) – 
nu mai pot fi judecate simplist, ca urâte, triviale, 
necuviincioase, scabroase (chiar dacă ele, luate în sine, aşa 
sunt), ci ca expresie caracterizatoare a imoralităţii şi 
marginalităţii celor ce le făptuiesc. Urâtul exhibat la tot pasul 
în acest spectacol trebuie privit din perspectivă estetică, cel 
puţin de către cei care ştiu şi admit că el, urâtul, este categorie 
estetică, al cărei „drept de cetate” este egal cu acela al 
frumosului. Au clarificat aceste lucruri teoreticieni de renume – 
de la Friedrich Schlegel la Karl Rosenkranz (v. Estetica urâtului, 
1853) şi de la Max Dessoir la Raymond Polin. Expresivitatea 
şocantă a urâtului asigură, adeseori, un dialog cu lumea mai 
fecund, mai încărcat de dramatism decât l-a putut asigura arta 
academistă; au demonstrat-o spectacolele Evului Mediu şi, de 
atunci până astăzi, în diferite etape ale evoluţiei artei, numeroşi 
creatori. Să ni-i amintim doar pe Alfred Jarry în teatru, pe Bosch, 
Breugel şi Goya în artele plastice şi pe Baudelaire în poezie. E 
dreptul iubitorilor de frumos să se bucure citind „Noaptea de 
mai” a lui Macedonski, dar ce vor face ei citind „Stârvul” 
............... 

baudelairean? Îi vor nega valoarea estetică? Al. Dabija îşi 
aşează spectacolul în această perspectivă estetică şi orice 
judecată în afara acesteia rămâne gest gratuit, neprofesionist. 

De la intrarea în sala de spectacol ni se induce  acest 
sentiment al urâtului: decorul realizat de Dragoş Buhagiar 
oferă un spaţiu dezordonat şi murdar (var, ciment, obiecte 
specifice şantierului, schele încâlcite, propunând, labirintic, 
aparent haotic, piste de circulaţie şi locuri de joc nebănuite, o 
latrină la stradă, felinare improvizate etc.). Am zis spaţiu 
dezordonat, dar, în fapt, e riguros elaborat pentru desfăşurarea 
acţiunii nebune, în ritmuri demenţiale, funambuleşti ale unei 
lumi vulgare, aflate în explozie pasională. Iar când lumea 
invadează spaţiul astfel conceput, acesta funcţionează 
ireproşabil, prinde viaţă, cuprinde, îşi asumă personajele, le 
dă imbolduri nemăsurate, le ajută să se dezvăluie integral, 
subliniindu-le şi nuanţându-le pasiunile, nimicnicia, 
ambiţurile, degringolada morală. Rareori am văzut o mai 
organică  împletire de viziuni între regie şi scenografie. 

Interpretarea actoricească este impecabilă. Putem, în 
sfârşit, spune că trupa ieşeană (căreia, până mai ieri, îi tot 
găseam scuze că e tânără) atinge acum o maturitate artistică 
demnă de toată preţuirea. În centrul distribuţiei se află Călin 
Chirilă – o prezenţă viguroasă, cu dozări surprinzătoare între 
ambiţul şi suspiciunile lui Jupân Dumitrache, între credulitate 
şi violenţă, între bădărănie şi mândria de negustor şi 
apropitar. Petronela Grigorescu, apoi, care, ca şi Călin 
Chirilă, avusese evoluţii scenice deosebite, vine acum cu un 
registru complet nou, propunând o Vetă „inedită”, altfel decât 
toate interpretările pe care le-am văzut: în locul femeii 
supuse, dominată de un soţ grobian şi violent şi de un amant 
şiret şi motivat doar de ideea parvenirii, actriţa propune – şi 
susţine cu mijloace foarte convingătoare – o fiinţă ageră, 
plină de nerv, apărându-şi cu ghearele şi cu dinţii amorul ilicit 
şi dăruindu-se cu voluptate solicitărilor acestuia. Chiar şi în 
scenele în care nu are replică, ea (sau umbra ei) e acolo, 
întreţinând interesul şi suspiciunile bărbaţilor; îţi vine mereu 
în minte versul lui Topîrceanu „Deci căutaţi găina!”. Dacă 
Athena Georgescu, prima interpretă, la Iaşi, a personajului, îi 
plăcuse foarte mult lui Caragiale şi primise de la acesta 
supranumele de Coana Veta (pe care l-a purtat, cu mândrie, 
tot restul vieţii), Petronela Grigorescu merită să preia şi să 
poarte acest supranume. Alături de ea stă Haruna Condurache 
cu Ziţa ei „ambetată absolut”, vulgar-temperamentală, isterică 
şi proastă cât cuprinde, urlând din rărunchi în urma afronturilor 
mitocăneşti ale lui Ţîrcădău, dar şi în apărarea lui Venturiano 
(„Nene Dumitrache, nu-mi asasina viitorul!”). Marina 
Constantinescu o asemăna pe Ziţa Harunei Condurache – în 
tâmpenie şi ridicol – cu Olive din „Popeye Marinarul”. 

 

AUTORI: COPIII! 
 
Şi domnul profesor doctor Constantin Romanescu a ales cu 

multă grijă lucrări pentru decorarea holurilor Secţiei pentru copii 
de la Spitalul Socola. Şi să nu omit curiozitatea vie a unora dintre 
plasticieni, care ne onorau expoziţia după o zi sau două de la 
deschidere. Unii  dintre ei au şi jurizat câteva ediţii ale 
concursului. 

Am urmărit descoperirea de noi talente după modelul 
concursurilor de muzică uşoară sau populară? Fără îndoială că nu. 
Poate tocmai de aceea nu cunoaştem decât doar câteva dintre 
destinele profesionale sau artistice  ale unor laureaţi. Aflate datorită 
notorietăţii lor sau purei întâmplări. Şi, pentru că în orice aducere 
aminte cei trecuţi în nefiinţă prea curând ard flacără la început de 
gând, ne oprim o clipă asupra dispariţiei nemiloase, în condiţii 
misterioase, a talentaţilor Mălin Tacu şi Ronald Gasparic. Ale 
căror poeme nu o dată au uimit juriul prin maturitatea scrisului lor, 
probând că, într-adevăr, talentul nu are vârstă. Creaţiile lor literare, 
atâtea câte s-au strâns în puţinii lor ani de viaţă, au fost 

valorificate editorial de către propriile  familii. Dacă ar fi 
trăit, poate s-ar fi bucurat şi ei de un destin frumos împlinit. 
Cum este cel al doamnei Alina Mungiu-Pippidi, de câteva ori 
laureată a concursului nostru, mai apoi medic, publicist, 
redutabil analist politic şi social, după 1990, desfăşurând o 
notabilă carieră la nivel european. Pentru o luptătoare ca 
domnia sa, un astfel de concurs a însemnat desigur încă o 
bătălie câştigată cu sine. Dar şi împotriva celorlalţi. S-a 
întâmplat ca, pentru unii laureaţi, „Autori: copiii!” să 
marcheze întâlnirea hotărâtoare cu viitoarea profesie. Poetul 
şi ziaristul Ioan Vieru, scriind, firesc, ca şi cum ar fi respirat, 
o poezie în fiecare zi, la uluitoarea vârsta de 14 ani, s-a lăsat 
impresionat de alura culturală a „cronicarilor”, i-a luat drept 
model şi a intrat în breasla scriitorilor. Pentru alţii, însă, 
participarea la concurs s-a definit drept încă un pas spre „oaza 
de linişte şi tandreţe” care este arta în general, pentru că 
„indiferent spre ce profesie ne-am îndrepta, literatura, pictura, 
muzica trebuie să ne fie mereu alături”. Am citat din 
răspunsul dat la un sondaj al revistei noastre, în anii 
studenţiei politehniste, de Radu Matei, acum cadru didactic la 
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”. 

Tot atunci, Lucia Cristiana Radu, elevă încă, mărturisea 
că participarea la concursul lansat de „Cronica” au 
determinat-o mai întâi să caute săptămânal revista la chioşc, 
s-o răsfoiască imediat, să se aboneze mai apoi la ea, întrucât 
„Cronica a devenit un pic şi revista mea”. La posibila 
formare a publicului ţintă ne gândeam şi noi. 

Scriitori sau plasticieni, sau doar iubitori avizaţi de fapt 
cultural, participanţii la concursul nostru au învăţat, sper din 
toată inima, să trăiască şi Frumos clipa ce li s-a dat pe 
Pământ. Ceea ce nu e puţin. Mai cu seamă acum, când trăitul 
frumos pare superfluu, romantic moft, oricum depăşit. 
Categoric agresată de Urâtul şi Minciuna care au cotropit 
România, mă gândesc, prea ades, că, mai curând instituiam un 
concurs destinat deprinderii copiilor cu Lupta, cu legile 
Supravieţuirii într-o lume aglomerat zguduită de 
înfricoşătoare seisme. Regretând că timpul nu mi-a îngăduit 
să îl închipui, mă bucur că prezenta aniversare îmi oferă 
prilejul de a  le mulţumi foştilor copii, participanţi la bătălia 
„Autori: copiii!”, dascălilor şi părinţilor lor, pentru cele două 
luni de seninătate spirituală, dăruite, anual,  mie personal, 
prin joaca lor de-a autorii.
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Corneliu Sturzu era cunoscut şi recunoscut pentru 

modul său aerian de-a fi. În 1957, cînd lucra la Radio Iaşi, a 
fost trimis  în comuna Flămînzi, pentru a realiza un reportaj 
care să marcheze împlinirea a 50 de ani de la începerea 
Răscoalei din 1907. Toate bune şi frumoase: Sturzu s-a dus la 
Flămînzi, s-a documentat şi a prezentat la viza verde (viza 
politică) un radio-reportaj care se chema (inocent?): 
FLĂMÎNZII DE IERI ŞI DE AZI.  Bine-nţeles că titlul a 
fost schimbat iar autorul admonestat pentru... neatenţie. 

* 
Între redacţii, între redactori se făceau tot felul de farse şi 

glume, mai mult sau mai puţin inocente. Cele mai multe 
porneau de la „Iaşul literar”/ „Convorbiri literare” (unde 
campioni erau Andi Andrieş şi Florin Mihai Petrescu) şi de la 
nou-înfiinţata revistă „Cronica” (unde capul răutăţilor era 
MRI). Dar şi la RADIO IAŞI – unde am lucrat între anii 
1966-1971 – eram cîţiva buni mehenghi. Într-o zi, am pus-o 
pe crainica Aurica Popovici să dea telefon la „Cronica” şi să 
întrebe dacă acolo e BAIA COMUNALĂ. S-a întîmplat să 
răspundă Iacoban care, crezînd că a prins o „gîsculiţă” în 
plasă, imediat a început să ofere... serviciile binefăcătoare ale 
Băii: frecţii, masaje, „surprize”... Altădată, aceeaşi crainică a 
întrebat, tot la „Cronica”: „Alo, cimitirul Eternitatea?” A 
răspuns Sturzu: „Nu, aici e alt cimitir...” 

 

* 
Un corector... cinic, Doru Kalmuski, lăsa anume unele 

greşeli în pagină: ca să se distreze lumea şi să iasă oarece 
scandal... Un articol specios (al lui Ioan Petru, mi se pare) 
intra frontal în subiect: Logica euristică... Doar că, în loc de 
e, a apărut c... Tot din cinism şi din frondă, probabil, 
Kalmuski, împreună cu George Pruteanu, s-a apucat să... 
ciordească diverse obiecte (suveniruri!) de prin maşinile 
şefilor, sau un borcan cu murături, din balconul unei 
respectabile actriţe. Vroiau să testeze vigilenţa regimului, să 
vadă dacă vor fi prinşi. Au fost. Şi au făcut, pentru trebuşoara 
asta, un an închisoare...  

* 
Periodic, plecam prin ţară, în turneu de abonamente. Era, 

mai ales, o binemeritată vacanţă, rezultatele „campaniei” 
lăsînd urme mai degrabă în biografia fiecăruia, decît în tirajul 
revistei. Plin de multiple satisfacţii a fost un turneu în Ardeal. 
Cu Magda U. la volan, cu „Bătrînul” în dreapta-i, cu Andi 
Andrieş şi cu mine, ca preţioşi pasageri, formam un echipaj 
pus pe fapte mari... Am străbătut Ardealul, în sus, pînă pe 
Bârgaie, şi în jos, pînă la Braşov. Deschisul uşilor la cei mari 
şi tari – de la Partid, de la „Cultură” – îi revenea (îi şi plăcea!) 
lui Andi Andrieş, cum era şi normal, în calitatea lui de 
redactor şef-adjunct. Noi, ceştialalţi, eram de fundal, „echipa 
de zgomote”. Dar n-am făcut nici o vorbire, am tăcut mîlc şi 
ne-am ţistuit reciproc cînd, după un popas şi o hîrjoană pe nu 
ştiu care picior de plai, am constatat că lui Andi Andrieş 
(corpolent de felul lui) i-au plesnit pantalonii în fund... Era 
vară, caniculă şi omu’ n-a sesizat o schimbare de temperatură 
în zona copios descoperită. Chestia-i că în ziua aceea s-au făcut 
nişte vizite la înalt nivel, în diverse capitale de judeţ: Andi 
intra, dădea mîna cu primul-secretar sau cu „preşul” de la 
„Cultură”, spunea cine sîntem şi ce hram purtăm, iar noi, din 
cînd în cînd, izbucneam în rîs, ca tîmpiţii. Abia a doua zi, cînd 
să se îmbrace, Andi a descoperit dezastrul şi a descoperit şi 
motivul hlizelii noastre. „Cum, voi aţi văzut încă de ieri şi m-aţi 
lăsat să umblu aşa?!” S-a supărat foc. Ca să-l împac şi să mai 
dregem busuiocul, i-am împrumutat blugii mei de rezervă, în 
care, cu mare greutate, i-a încăput partea din față. După aceea, 
multă vreme, relaţiile dintre noi au fost „sobre”... 

 

* 
Umoriştii, în genere, îşi pierd umorul, atunci devin ţintă ei 

înşişi. Ieşenii mai vechi ştiu că, în clădirea unde acum se află 
Starea Civilă („Casa Căsătoriilor”), au avut sediul (pînă prin 
1996, pare-mi-se) ziarul „Flacăra Iaşului” (la etaj) şi revista 
„Cronica” (la parter). În exterior, pe latura dinspre parc, a 
funcţionat, o vreme, un bufet de incintă. Deşi se afla în 
custodia ziarului, toată lumea îl identifica drept „Bufetul 
Cronicii”. 

Dar era frecventat nu doar de „cronicari”, ci de toată floarea 
cea vestită a Iaşului literar-artistic. Şi mai ales de pictori, ei 
duceau greul, săracii... Însă nici cu scriitorii nu-ţi era ruşine. 
Cozeriile erau spumante, incitante, inflamante cîteodată. 
Interiorul (un fost WC!), fusese aranjat artistic, cu picturi pe 
pereţi, cu diverse sculpturi miniaturale. George Lesnea 
compusese un catren, pe care cineva îl inscripţionase în alto-
relief: „Cum vede bine fiecare,/ Din cei ce cupele deşartă,/ 
Aici nu-i crîşmă ca oricare/ Ci... expoziţie de artă!” Acest 
marasm a durat cîţiva ani... Între cei care frecventau 
stabilimentul, „maistrul” Lesnea şi „bădia” Ion Istrati se 
înţepau deseori cu vorba, reflex al unei concurenţe... cronice. 
Într-o zi, „bădia” Nică îşi „uda”, împreună cu amicii, o carte 
proaspăt apărută, Satul fără ţărani. Lesnea, de la o altă masă, 
improvizează: „În aceşti puternici ani,/ cînd ogoarele-s la 
modă,/ Satu-i fără de ţărani.../ Stau în Iaşi, pe Cuza-Vodă...” 
Istrati – care locuia... pe Cuza-Vodă – simte înţepătura şi 
contraatacă nimicitor: „Lesnea e poet la modă,/ scrie odă 
după odă,/ cînd lui... Nicu, cînd lui Vodă.../ Pentru-o viaţă 
mai comodă!” Atins la lingurică, Lesnea a părăsit, înbufnat, 
locanta, fără a ne mai adresa salutul lui tradiţional: „Să trăiţi, 
boieri dumneavoastră, şi cinstiţi gospodari din Ţara 
Moldovei!” 

 Schimbul de replici între cei doi a ajuns, probabil, la 
partid, la Secu..., localul neducînd lipsă, presupun, de 
informatori zeloşi. A doua zi „Bufetul Cronicii” a fost închis 
„pentru renovare” – şi n-a mai fost deschis niciodată.   

 

* 
În anii ’60 erau la modă, în secretariatele de redacţie, 

garniturile „Letraset”: de pe o filă transparentă se desprindeau 
litere care, orînduite pe hîrtie, lăsau impresia textului tipărit. 
Drept pentru care MRI a „tipărit” un convingător antet al 
Ambasadei Marii Britanii, dedesubtul căruia a scris la maşină 
o generoasă şi fermă invitaţie trimisă de British Council lui 
Corneliu Ştefanache: trei săptămîni documentare în Anglia, 
transport şi cazare „all inclusive” în contul reginei. Constatînd 
că beneficiarul s-a ambalat, totuşi, prea tare (făcuse cerere 
pentru concediu fără plată în vederea iminentei plecări în 
Anglia), autorii farsei i-au mărturisit despre ce-i vorba, dar... 
pas de-l convinge! N-a crezut pînă ce nu i s-a arătat cum 
letrasetul se rade cu lama, literă de literă... 

* 
Ceremonie funebră la Cimitirul „Eternitatea”. Pe catafalc, 

N. Barbu. Corneliu Ştefanache constată: 
– Vezi, colegii lui n-au venit la înmormîntare! 
MRI îi răspunde pe acelaşi ton: 
– Da’ ce, crezi că la noi colegii or să vină? 
Ştefanache îl asigură: 
– Eu la tine vin! 

* 
Medalia „Colectivizarea agriculturii” s-a decernat, la Iaşi, 

în cantităţi industriale, inclusiv unor personaje care n-au ştiut 
niciodată cîte ţîţe are vaca. Post-festum, s-a hotărît într-o 
„anumită parte” a redacţiei completarea listei medaliaţilor cu 
încă două nume: Valer Mitru şi fostul lui şef de la Staţia de 
amplificare, Lică Bluthal. O voce necunoscută i-a convocat 
telefonic la festivitatea decorării. Autorii farsei s-au ascuns 
după coloanele de la parterul Palatului Culturii, aşteptînd 
apariţia catindaţilor la decorare. Apare Bădia Mitru, cu o 
garoafă la butonieră; îşi călcase, festiv, pantalonii. Toată 
dimineaţa dăduse telefoane de la redacţie: stabilea în dreapta 
şi-n stînga întîlniri cu unul ori cu altul şi apoi le contramanda 
cu textul „nu pot veni, mă cheamă ăştia să-mi dea o tinichea”. 
Am rîs cu noduri, fiindcă, atunci cînd a-nţeles că-i farsă, 
Valer Mitru avea ochii în lacrimi... 

 

* 
Moment dificil în existența „Cronicii”: poetul pe 

contribuția căruia se baza de cele mai multe ori construcția 
paginii I-a, H. T., a anunțat că intră în grevă: nu va mai scrie 
poezie patriotică pînă nu i se repară liftul la bloc (toate 
demersurile altfel încercate de Asociația locatarilor au fost în 
van). S-a ținut de cuvînt: o săptămînă n-a scris (după care, a 
recuperat). Nu deținem informații cu privire la funcționarea 
liftului cu pricina în veacul XXI. 

 
N. IRIMESCU 
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Dacă aș ști că se mai află disponibil pentru lectură 

măcar unul dintre foștii cititori de acum 25-30 de ani ai 
acestei rubrici, l-aș îmbrățișa frățește (în imaginar) și i-aș 
spune: Salut, amice! Îți mai aduci aminte cu cîtă pasiune 
iubeam sportul noi amîndoi? Cum sufeream și cum ne 
entuziasmam pe stadion și la sala sporturilor cînd juca 
Politehnica, sau Penicilina, sau Terom – minunata echipă 
de handbal feminin? Mai ții minte ce goluri marca Burdujan, 
sau Paveliuc, sau Cernescu și ce ridicări la plasă făcea 
Anișoara Chirițescu pentru „bombele” Aureliei Ichim și ale 
Florentinei Itu? Dar galeria studenților, care cînta (ca un 
cor profesionist!) „Glorie, Penicilina!”, îți mai sună în urechi 
sau te-ai dedat și dumneata cu lumea nouă a derbedeilor 
care nu știu decît să huiduie, să înjure, să dea foc 
stadioanelor? Dacă aș afla că și dumneata te-ai 
„rinocerizat” astfel, mi-aș rupe pixul și l-aș arunca pe 
fereastră cu tristețea aferentă. Dar sper să nu aflu – cel 
puțin pînă termin de scris această tabletă. 

 
Altfel, ce mai faci? Te întreb așa, de politețe, căci, de 

fapt, știu că stai la televizor așteptînd ca doar-doar vei găsi 
ceva demn de văzut. Să nu-mi spui că pierzi vremea în 
zadar, căci s-ar putea să te cred, pentru că și eu pățesc la 
fel. Nu-i așa că te-ai săturat de vorbăria goală a flăcăilor-
moderatori care bat apa în piuă ore în șir („Gigi în sus”, 
„Gigi în jos”, „Mititelu la dreapta”, „Mititelu la stînga” etc., 
etc.) și cînd crezi că au terminat, o iau de la capăt („Mititelu 
în sus”, „Mititelu în jos”, „Gigi la dreapta”, „Gigi la stînga”)? 
Ai vrea să vezi un meci bun? Nici pomeneală! Nu se 
transmit decît pe posturi cu abonament special. Stai mata – 
dacă tot îți place sportul – și savurează fotbal albanez sau 
unguresc. Ai vrut cumva să vezi handbalul de la europene? 
Pofta-n cui! (Apropo, dacă o întîlnești pe Cristina Neagu, 
îmbrățișeaz-o și din partea mea, dar n-o strînge prea tare 
ca nu cumva să-i spargi frumusețea de balon de aur!). 

Dar de Mutu ce zici? Mai văzut-ai dumneata un om 
care să-și bată joc în asemenea hal de talentul lui? Că eu 
n-am mai văzut și n-am mai auzit, deși am văzut multe și 
am auzit și mai multe. Mutu ăsta al nostru a întors pe dos o 
veche zicală românească, pe care o știi, desigur: „Din 
coadă de cîine nu faci sită de mătase”. Ei bine, Mutu a 
făcut din sită de mătase o superbă coadă de cîine. Altfel 
spus: și-a dat în cap cu propriu-i talent. Și ce talent! Dar și 
ce cap! 

 
Numai un minut te mai rețin întrebîndu-te dacă ți-a 

căzut cumva în mînă numărul din ianuarie al revistei 
„Historia”. Dacă nu ți-a căzut, caută-l și citește (la pag. 69-
70) mărturiile lui Angelo Niculescu despre cazul Dobrin-
Guadalajara. După atîția ani în care i s-au tot făcut 
reproșuri că nu l-a folosit nici măcar un minuțel pe cel mai 
talentat fotbalist român all time, că nu a vrut să arate lumii 
– la un campionat mondial, nu? – o bijuterie națională, 
venerabilul antrenor (89 de ani; mulți înainte!) o ține pe-a 
lui: că Dobrin era indisciplinat, că nu muncea, că mai 
dădea cu păhărelul etc., etc. Poate că așa a fost, dar cînd 
juca, strălucea ca diamantul. E ușor și fără urmări să spui 
acum – cînd împricinatul nu se mai poate apăra – să spui 
vrute și nevrute despre el. Și să-ți cauți scuze. Se vede 
treaba că îl roade remușcarea pe bietul nonagenar, dar nu 
vrea să-și recunoască eroarea și nedreptatea pe care i-a 
făcut-o „gîscanului” și echipei naționale; obstinația e mai 
urîtă decît greșeala însăși. Vorba lui Cicero: nullius nisi 
insipientis in errare perseverare, adică, pe românește: 
numai prostul stăruie în greșeală! 

Atît deocamdată. Voi reveni, poate, peste alți 25-30 de 
ani! Pînă atunci, te salut, amice, și să auzim de bine! 

 
Stelian OBREJA 

 ........ 
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