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„SUNT TÂNĂR, 
DOAMNĂ…” 

...........  

ÎMI ÎNGĂDUI SĂ 
VĂ AMINTESC... 

 
S-au împlinit, la 12 februarie, 45 de ani de la apariţia 

revistei Cronica. Ne-am întâlnit aici, la Galeriile de Artă 
DANA, ca să sărbătorim acest eveniment prin lansarea 
numărului 1 al Cronicii vechi. Ne-am dorit să facem un act 
cultural şi sper să-l acceptaţi ca atare. Ştim că sunt şi voci 
care îl contestă. Le-am auzit. Nu ne interesează. Dacă şi 
printre dumneavoastră, cei de faţă, se află cineva care nu 
acceptă ideea de act cultural, vă rog să o acceptaţi cel 
puţin pe cea de gest nostalgic. Nostalgic fie, dar cu reflexe 
polemice: polemizăm cu noi înşine, cei care am fost, 
privindu-ne cu ochi critic. 

Ideea unora că a fost revistă comunistă şi că, deci,   
n-ar trebui să ne mai amintim de ea îmi provoacă o 
întrebare: Oare ar fi fost mai bine să nu fi apărut?! Dacă 
cei care o contestă – deşi erau fericiţi să publice în 
paginile ei – ar fi editat, în aceeaşi perioadă, o revistă 
anticomunistă, le-aş înţelege contestaţia şi mi-aş scoate 
pălăria. Dar n-au făcut-o! 

Îmi îngădui să vă amintesc celor care aţi fost martori 
şi contribuabili că această revistă, apărută în Iaşul cam 
amorţit sub raport cultural, a produs, în deceniul al 
şaptelea şi în cele următoare, o emulaţie spirituală într-un 
teren care avea resurse nebănuite şi nevalorificate. În Iaşi 
exista o singură revistă, Iaşul literar, care apărea lunar şi 
care, cu profilul ei strict literar, nu avea cum să satisfacă 
nevoia de exprimare, de manifestare a latenţelor din 
toate zonele de gândire şi creaţie. Cronica a avut meritul 
că a oferit această şansă tuturor celor capabili să 
comunice lumii ceva demn de interes – în literatură, în 
arte, în filosofie, în ştiinţe etc. 

Am răsfoit colecţiile vechi şi am constatat că au 
publicat în Cronica nu numai literaţi, nu numai critici şi 
istorici literari, ci şi filosofi, şi sociologi, şi critici muzicali 
şi de arte plastice, şi fizicieni, şi matematicieni, şi medici, 
şi istorici, până şi ozenişti. Redacţia revistei era locul de 
întâlnire al tuturor acestora şi rămâne un punct de 
mândrie, pentru noi cei de atunci, faptul că aproape 
toată crema intelectualităţii ieşene – şi nu numai ieşene – 
era alături de noi şi împreună cu noi în ideea nobilă de a 
reface gloria culturală a cetăţii, de a reînvia o tradiţie cu 
care Iaşul aproape că uitase să se mândrească. Ne-am 
reamintit cu toţii că la Iaşi au apărut unele dintre cele 
mai prestigioase publicaţii culturale şi literare, de la 
Albina românească la Dacia literară, de la România literară la 
Convorbiri... şi de la Contemporanul la Viaţa românească şi 
Însemnări ieşene. Pe unele le-au preluat bucureştenii. Nu 
ne pare rău; le-am dat şi le vom mai da. De fapt, le-a 
preluat întreaga ţară! 

Nu vreau să spun că revista Cronica a făcut pentru 
cultura naţională ce şi cât au făcut înaintaşii noştri prin 
revistele amintite. În condiţiile social-politice cunoscute 
nici nu putea să facă ce, cum şi cât au făcut ei. Noi   
ne-am aflat – cum bine se ştie – sub o dominaţie 
ideologică dură şi inflexibilă. Eram legaţi de mâini şi de 
picioare; eram lăsaţi de izbelişte din punct de vedere 
material; eram supravegheaţi strict şi cenzuraţi până la 
ultima frază şi la ultimul cuvânt. 
Şi totuşi... Şi totuşi revista a reuşit să fie de folos 

culturii, literaturii, artelor, ştiinţelor şi să înlesnească 
afirmarea multor valori utile nu numai momentului, nu 
numai epocii, ci şi perenităţii. În paginile Cronicii au 
debutat şi s-au afirmat poeţi, prozatori, critici ai tuturor 
domeniilor de creaţie. 

Cronica a fost prima revistă din România care a repus 
în circulaţie culturală – după perioade grele şi lungi de 
ostracizare şi interdicţie – personalități ca Mircea Eliade, 
Constantin Noica, Adrian Marino.  

 
Ștefan OPREA 
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RETRO 
 
Nu ştiu dacă am rupt gura tîrgului, cert este că, la 

festivitatea prilejuită de împlinirea a 45 de ani de la 
apariţia revistei Cronica şi lansarea unei noi reviste, 
numită Cronica veche, Galeriile DANA, din strada 
Cujbă, au fost numai ochi şi urechi. Vreo sută de 
nostalgici, din varii domenii ale culturii, s-au arătat 
disponibili la un exerciţiu retro, retrăind vîrstele 
acestei reviste, în fapt, retrăind vîrstele propriei lor 
deveniri. Un film-document, realizat de Ioan Matei 
Agapi, în urmă cu 30 de ani (cînd revista n-avea decît 
15!), ne-a făcut să ne întrebăm, patetic: „Unde sînt 
cei care nu mai sînt?” „Unde sîntem noi, cei de 
atunci?”. Imaginile din film rimau, uneori, cu cele 
din sală şi, cîteodată, cu cele din revistă. Îmi 
amintesc că, în urmă cu 30 de ani, eu am făcut 
comentariul acelui film. Ce straniu, să-l revezi pe 
Mihai Ursachi intrînd în redacţie, răsfoind o revistă 
sau conversînd cu „Made” Spătărelu, cu Val 
Gheorghiu, cu Sandu Pascu... Acceptînd, aşadar, o 
convenţie, întrucît filmul era „mut”, fără sonor, iar 
noi trebuia să ne facem că vorbim... Sau pe Petre 
Botezatu, logicianul, pe Ioanid Romanescu, „poet al 
uriaşilor”, pe Radu Negru, esteticianul niciodată 
blazat, pe „bădia” Aurel Leon, mereu gata să-ţi arate 
pe simeză locul infinitezimal unde un pictor e el 
însuşi („acolo e el!”), ori atîtea alte figuri care au 
defilat pe pînza vremii, prin paginile revistei şi prin 
vieţile  noastre. Din sală, maestrul Sergiu Tudose a 
recitat poeme din prima carte a poetului din 
„mahalaua celestă Ţicău”, celebre în anii ’70-’80, 
rămase peste veac în memoria iubitorilor de poezie. 
Artista-sufletistă Cornelia Gheorghiu a sărit spontan 
de pe scaun, ca să ne spună poezia de debut a lui 
Mihai, în revista Cronica. În preajmă l-am văzut pe 
un alt maestru al scenei ieşene, Emil Coşeru, care 
parcă abia aştepta un semnal... Poate că cineva ar fi 
trebuit să recite una din prozele de debut ale lui Ioan 
Petru Culianu. 

Nicolae TURTUREANU 
 

(continuare în pagina 2) 
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ÎMI ÎNGĂDUI SĂ VĂ AMINTESC... 
(urmare din pagina 1) 

 

Aici a debutat ca prozator Ioan Petru Culianu. În 
paginile revistei au fost prezente, cu frecvenţă stabilă, 
numele unor somităţi ale gândirii şi creaţiei în varii 
domenii: Petru Botezatu, Ernest Stere, Vasile Pavelcu, 
Cristofor Simionescu, Jules Niţulescu, Mendel Haimovici, 
Al. Philippide, şi încă multe alte nume de referinţă ale 
culturii şi ştiinţelor. 

Revista nu a fost numai a Iaşului. Ea a avut o largă 
deschidere spre întreaga ţară. Circula şi era citită în toate 
centrele mari ale României. Avea colaboratori peste tot şi 
în toate domeniile. Dacă m-aş opri doar asupra artelor – 
domeniu în care am fost implicat mai mult – aş aminti că 
aici colaborau frecvent: Petru Comarnescu, Ion Frunzetti, 
Dan Grigorescu, Raoul Şorban, D.I. Suchianu, George 
Bălan, Ion Pogorilovschi, dar câţi încă. Aceştia, împreună 
cu ieşenii – dintre care unii sunt de faţă, alţii ne ascultă de 
dincolo – au contribuit substanţial la crearea şi întreţinerea 
unui climat cultural, la afirmarea unor idei de multe ori 
îndrăzneţe până la a depăşi limitele impuse de ideologia 
vremii. Apropo de îndrăzneli şi de acte de curaj, mi-aş 
îngădui să le amintesc pe unele care au determinat 
organele să-şi întărească supravegherea şi controlul, să ne 
oblige la respectarea normelor ideologice, iar uneori chiar 
să retragă revista de pe piaţă. Am publicat, odată, un 
fragment dintr-o piesă interzisă a lui Marin Sorescu. Am 
publicat un serial fulminant al acad. Cristofor Simionescu 
despre învăţământul românesc (de care, se ştie, răspundea 
Elena Ceauşescu). Am publicat un articol incendiar al lui 
Const. Dropu despre starea agriculturii – articol pe care 
Europa Liberă l-a transmis de mai multe ori şi l-a comentat 
îndelung. Am înfiinţat, în spaţiul redacţional, un Salon al 
refuzaţilor în care am expus lucrările de artă plastică 
respinse (pe criterii tematice) de la expoziţiile anuale. 
Salonul a făcut frondă, în perioada violent antionirică, prin 
organizarea unei expoziţii intitulate „Vis şi realitate”. Am 
fost judecaţi aspru de presa oficială, în maniera epocii.  
S-au luat măsuri. S-au dat sancţiuni. 

Dând aceste exemple nu vreau să spun că revista a fost 
dizidentă. Nu. Vreau să spun doar că în capul unora dintre 
noi mai licărea uneori câte o idee îndrăzneaţă, dublată, 
fireşte, de spaima aferentă.  

În ceea ce priveşte ideologia vremii, reprezentanţii ei 
nu se puteau plânge că nu ar fi fost slujiţi. Au fost... În 
unele perioade, chiar cu credinţă din partea unora dintre 
noi sau cu strângere de inimă şi cu scrâşnet de dinţi din 
partea altora. Eram nevoiţi să facem prima pagină foarte 
ideologizată: un articol politic, o poezie patriotică, o poză 
a marelui conducător. Şi făceam aşa pentru că altfel nu era 
chip. Prima pagină era paşaportul de trecere a frontierei 
ideologice. Şi ne foloseam de acest paşaport pentru a putea 
publica în celelalte pagini ceea ce doream noi să publicăm 
de fapt – cum am arătat mai înainte. S-au făcut şi exagerări 
de multe ori. Dacă era nevoie de un articol ideologic 
pentru a marca un eveniment politic, unii comandau trei 
articole; ca să se vadă la partid că suntem orientaţi. 
Vremuri, oameni, obiceiuri, obedienţe, caractere... 

Cu toate acestea, bune şi rele, utile unele şi perfect 
inutile altele, revista Cronica – iertaţi-mă dacă repet – a 
întreţinut, din 1966 şi până hăt încoace – şi iarăşi cer iertare 
că nu fixez o dată anume până când, pentru că această dată 
pluteşte în incertitudine – a întreţinut, zic, un spirit de 
emulaţie culturală pe care sper că posteritatea îl va aprecia. 

Îngăduiţi-mi acum să-mi amintesc începuturile. Mai 
suntem aici de la numărul 1, apărut în februarie 1966, mai 
suntem doi inşi: Mircea Radu Iacoban şi eu. 

Îmi pare rău că nu a putut veni, să fie cu noi, dl. Al. 
Andriescu, fostul şef al secţiei literare. Mai erau în acea 
echipă de început – şi vă rog să-mi îngăduiţi să le rostesc 
numele cu respectul cuvenit: Corneliu Ştefanache, 
Corneliu Sutrzu şi Nicolae Barbu – toţi trei redactori şefi 
adjuncţi (cel dintâi fiind coordonator, în fond redactor şef, 
dar nenumit ca atare, n-am înţeles niciodată de ce). Erau 
apoi Val Gheorghiu, Aurel Leon, Mihai Drăgan. Ni s-au 
alăturat, în lunile şi în anii următori: Dan Laurenţiu, Eugen 
Simion-Iacob, Vasile Constantinescu, Al. Pascu, Nicolae 
Turtureanu, Al.I. Friduş, Alexandru Dobrescu, Magda 
Ursache, Daniel Dimitriu, Valer Mitru, Carmen Vericeanu, 
Doinea Florea, Gh. Vasiliu, Virginia Burduja, iar mai 
târziu: Paul Balahur, Valeriu şi Maria Stancu, Ioan 
Holban, George Pruteanu, Florin Cîntec, Cătălin Ciolca, 
Mihai Bogdan Mandache, Anca-Maria Rusu, Cassian 
Maria Spiridon şi alţii. 

De fapt, redacţia a avut un nucleu constant vreme de 
mai mulţi ani. Din acest nucleu au făcut parte: Nicolae 
Barbu, Aurel Leon, Val Gheorghiu, Nicolae Turtureanu, 
Vasile Constantinescu, Magda Ursache, Ştefan Oprea. 

O parte dintre oamenii de bază de la început au fost 
promovaţi în alte funcţii culturale de mare răspundere. 
Este onorant pentru echipa redacţională de început că l-a 
dat pe Corneliu Surzu Teatrului Naţional, ca director; pe 
Mircea Radu Iacoban Editurii „Junimea”, apoi teatrelor 
Naţional şi Luceafărul, tot ca director; pe Corneliu 
Ştefanache ca redactor şef al „Convorbirilor literare”, iar 
mai târziu, pe Ioan Holban ca director al aceloraşi două 
teatre. Era cât pe ce să mă dea şi pe mine... afară, cum 
fusese dată, mai înainte, Magda Ursache şi cum vor fi daţi, 
după 1996, Nicolae Turtureanu şi Vasile Constantinescu. 

În locul celor plecaţi (unii de voie, alţii de nevoie) au 
venit, prin ani, alţi oameni de bază, mai ales redactori şefi: 
Liviu Leonte (în 1970), Ion Ţăranu (în 1979), Ioan Holban 
(1990). Nucleul însă a rămas multă vreme acelaşi. Toţi, 
împreună, am răzbătut prin ani cu dăruire, cu dragoste, cu 
conflicte, cu umilinţe şi am dus Cronica spre împlinirea 
misiunii ei. Am fost cu toţii judecaţi, apreciaţi, bârfiţi, 
lăudaţi. Şi vom mai fi. Acum şi în viitor. 

I-am auzit pe unii spunând că s-au sacrificat lucrând la 
Cronica. Poate aşa o fi. Ceea ce cred eu însă ar suna altfel: 
Cronica a fost pentru generaţia noastră o mare şansă (mă 
refer în primul rând la cei care am slujit-o direct). A fost 
şansa noastră de a ne realiza ca oameni cu rost, ca scriitori, 
critici şi ce mai suntem. Nu ştiu ce am fi fost şi cum am fi 
evoluat fără această revistă. Pentru mine ea rămâne parte 
integrantă a vieţii mele; partea cea mai bună şi cea mai 
frumoasă. 

Nu pot încheia fără a mulţumi cititorilor care ne-au 
urmărit, care ne-au citit de-a lungul deceniilor. Şi, 
bineînţeles, dumneavoastră celor de faţă pentru că sunteţi 
de faţă – asta însemnând pentru noi ceva frumos şi 
adevărat. 

 

 (Din Cuvântul rostit la lansarea numărului 1 al Cronicii 
vechi, 19 februarie 2011) 

RETRO 
 

(urmare din pagina 1) 
 

Sau un fragment dintr-o povestire de Mircea Eliade. 
Sau din „Rostirea filosofică românească”, a lui Noica, 
din „Istoria ideilor literare”, a lui Adrian Marino. 
Eşantioane din scrierile lor – şi ale multor altora – sînt 
de aflat în  numărul aniversar, ce s-a vrut şi un fel de 
antologie a celor mai însemnate nume care au populat 
paginile revistei într-o vreme neprielnică libertăţii de 
expresie. Şi cînd spun asta, nu mă gîndesc doar la cei 
grupaţi de dl. Adrian Neculau sub genericul 
„Recuperaţii”. Sînt atîţia alţii, din varii domenii, care au 
răzbătut în paginile revistei fără a face concesii, ci 
impunîndu-şi o linie de conduită demnă de tot respectul. 
Totodată, cineva îmi atrăgea atenţia că fără autorii „de 
serviciu”, fără cei ce scriau poezii şi /sau articole 
encomiastice, cu care se „pavoazau” primele pagini, n-
am fi rezistat. Le-am şi mulţumit cîndva, pe un ton 
ironic. Dar, dacă dau imaginea înapoi, mă văd, în acei 
ani, bulversat, stresat de „poezia de la pagina 1”,  de 
care „trebuia să fac rost” (ca la alimentară sau ca la 
librărie) şi pe care nimeni nu mai vroia să o scrie. Eram 
la limita paranoiei: pe de o parte le-o ceream, pe de altă 
parte aş fi vrut să n-o dea. Oricum, desfiinţarea 
cenzurii, transferul întregii răspunderi pe umerii 
redacţiei, a fost o idee diabolică.       

 

A fost, reuniunea aniversară, ca o întîlnire de promoţie: 
după 45 de ani, junii de altădată sînt ei înşişi bunici. Mai 
apare cîte un profesor octo/nonagenar, cîte un „diriginte” 
care îţi scăzuse nota la purtare, chiar cîte un cenzor care, 
cîndva, îţi dăduse peste degete. Vechii informatori şi 
securişti sînt acum pensionari onorabili, dovedind acelaşi 
nealterat apetit pentru actul artistic şi, dacă-i asculţi, afli că 
ei tot timpul te-au protejat. Crezi că nu se prindeau la 
cuiele şi cuişoarele pe care le strecurai în revistă? Ba bine 
că nu! Dar le lăsau aşa, întrucît şi ei vroiau schimbarea... 
Care a şi venit cu, desigur, ajutorul lor preţios. Iar astăzi 
vine un oarecine ca să le taie din pensie! Este ca şi cum le-
ar tăia din merite: meritul cultural, meritul „serviciu 
credincios”, meritul de a fi scris note informative, culese 
de prin redacţii, de prin cafenele şi cîrciumi frecventate de 
scriitori, de artişti, de profesori „buni de gură”...  

  

Dincolo de orice, rămîne gestul reanimării unui spirit al 
locului întruchipat de o publicaţie care a făcut deseori 
echilibristică, pentru a supravieţui. Dar chiar înlăuntrul 
acestui număr retrospectiv şi aniversar se află atît germenii 
unui trecut apăsător, cît şi fermenţii unui nou început. Ca 
să devină vizibilă, Cronica veche nu poate fi decît o 
revistă nouă.                             

 

CCRROONNIICCAA  CCRROONNIICCIIII   

 

Lansarea numărului 1 al 
revistei „Cronica veche” 

Galeriile DANA  
(Iași, 19 februarie 2011) 
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      file din managementul cultural ieşean 

      GHID DE RUINARE A UNEI INSTITUŢII 
 

De câţiva ani buni, destinele Iaşului cultural stau în CV-urile 
pompoase ale unor oameni mărunţei, cărora, din motive de natură misterioasă, li se 
spune manageri. Uneori, privindu-i şi încercând să înţeleg mecanismele lor de 
funcţionare, am impresia că şi-au dat întâlnire în dulcele târg, că şi-au scuipat linia 
vieţii şi au bătut palma cu voioşie şi inconştienţă. Alteori îi confund cu neînsufleţirea 
ogivelor din Cimitirul Eternitatea şi uit să le închin cuvenitele ritualuri de reverenţă, 
atrăgându-mi, cum altfel, antipatia şi prostul renume de cârcotaş. 

În altă ordine de idei, asistăm, cu foarte puţine excepţii, la un management 
cultural deplorabil, la un stil abisal de a conduce oameni, instituţii, idei; desigur, nu 
în sensul profund al ideii de abisalitate, ci de pe poziţiile prăbuşirii treptate a tot ce 
era frumos, valid, autentic, într-un puţ al indiferenţei şi al zădărniciei. Pentru că da, 
din nefericire, trăim un timp al puţurilor şi al puţologiilor. Rana a început să se 
acutizeze în momentul în care, din aceeaşi stupidă vocaţie a imitării, în cazul de faţă 
un mimesis al europenităţii, vechiul termen de „director” a fost înlocuit cu cel de 
„manager”. Funcţia a părut să se dezumanizeze, pe linia tehnicizării atribuţiilor; 
sentimentul românesc al prea plinului testicular s-a îmbinat lăudabil cu falsa impresie 
a profesionalismului made in UE. Anonimii domni manageri au început să-şi 
rotunjească buzele pronunţând concepte sonore, precum „implementare”, „accesare 
de proiect”, „management” şi aşa mai departe. În spatele cuvintelor, vidul a început 
să-şi depene nimicnicia.  

Desigur, e o întrebare de bun simţ să te întrebi cum au ajuns aceşti oameni în 
fruntea unor instituţii publice venerabile. Parafrazând ludic, „cum s-a făcut de n-a 
rămas totuşi Catinca fată bătrână”? Răspunsul e simplu şi trist: concursuri măsluite, 
concursuri de împrejurări, proptele politice, bătăi cumătriale pe burta ghiorăindă de 
foamea puterii. Nici măcar hazard n-a fost, ci un semn foarte ferm că lumea culturală 
ieşeană, atât de lăudată cândva, a ajuns pe mâinile mediocrilor, contaminându-se treptat 
de lipsa lor de ideal şi de orizont. Sunt suficienţi trei-patru manageri de tip last-hand 
pentru ca o lume să se contamineze şi să se prăbuşească. 

Paradigmatic pentru ceea ce spun aici este managerul-pălărie. I se spune aşa 
deoarece pălăria directorială este mult prea mare pentru capul său mic, dar şi pentru 
maniera în care obişnuieşte să-şi scoată pălăria întru pupăciune şi servil salut în faţa 
singurei divinităţi pe care o recunoaşte în ceruri şi pre pământ: Ordonatorul de Credite.  

 

Îi evaluăm, echivalăm, consacrăm 
pe cei mai buni decît noi! 

Acum vreo patru-cinci ani, am fost pus într-o situaţie cu 
totul curioasă, dacă nu de-a dreptul exotică: m-am trezit 
membru într-o comisie naţională, numită de una din 
instanţele acestea trans-universitare, dar neguvernamentale, 
naiba mai ştie cum se chema sau încă se mai cheamă, 
menită să rezolve problemele de ansamblu ale domeniului, 
comisie însărcinată să echivaleze, sau să consacre, că habar 
nu am cum se chema nici procedura, titlul de doctor obţinut 
de o tînără şi valoroasă colegă de-a mea, la o universitate 
din Olanda! Problema care se pune este că respectiva 
universitate olandeză are mai multe sute de ani decît 
universitatea mea, cea „mai veche” din România, iar 
coordonatorul tezei, profesorul olandez cu pricina, este o 
somitate în domeniu, unul dintre primii trei specialişti în 
educaţia copiilor supradotaţi, zonă în care eu am competenţa 
oricărui profesor de ştiinţele educaţiei, deci generală şi 
incomparabil mai mică decît a dumisale. Cum nu sînt 
complet idiot, nici lipsit de sentimente colegiale, de bună 
seamă că am redactat referatul cu pricina, neuitînd totuşi să 
menţionez acolo postura cu totul insolită – de a aprecia o 
teză girată de un specialist mult mai valoros, măcar în 
domeniul cu pricina, decît subsemnatul. Poate nu e inutil să 
adaug că am putut consulta teza tipărită, în limba engleză, în 
care a şi fost susţinută, de Universitatea gazdă a doctoratului 
despre care vorbesc. 

Mă bucur să văd, totuşi, cît de exigente sînt autorităţile 
băştinaşe în echivalarea titlurilor, însă atunci trebuie să mă 
întreb de ce nu se întîmplă asta mereu – în cele din urmă, 
studiile echivalate în România ale actualului ministru al 
Educaţiei se opresc la clasa a XI-a de liceu, prin urmare 
avem un ministru de resort cu unşpe clase, ceea ce e de-a 
dreptul penibil, mai ales dacă ne gîndim că ne-a oferit o 
lege a educaţiei cam de acelaşi nivel, deci penibilă! 

  

Dar evaluăm şi sisteme mai bune! 
 
Bun. Însă amintindu-mi acest episod pitoresc, mi s-au 

reinstalat în minte altele nu mai puţin ciudate. De-a lungul 
deceniului anterior, în ciuda faptului că am introdus, înainte 
de „sistemul Bologna”, sistemul de credite transferabile, mă 
trezeam pe cap cu o puzderie de studenţi care, după un 
semestru sau un an într-o universitate europeană, trebuiau 
să-şi dea aici examene de echivalare. De bună seamă, 
nefiind grav bolnav de sadism, nu-i supuneam la asemenea 
cazne imbecile, ci le echivalam automat notele luate în 
universitatea europeană la care avuseseră şansa să studieze. 
Mai mult, dacă acolo nu avuseseră nota maximă, eu le-o 
acordam, pentru simplul, dar pertinentul motiv că, dacă 
fuseseră în stare să treacă un examen la o universitate de 
prestigiu şi într-o limbă care nu era a lor, de bună seamă că 
nu ar fi luat o notă mică la mine. Bun, dar eram o rara avis! 
Cunosc cazuri de profesori români care, nu doar că nu au 
evaluat automat notele europene, dar după examene 
penibile, uneori repetate, i-au şi picat pe împricinaţi, 

ca şi cum ar fi dorit să se răzbune fie pe şansa acestora de a 
studia într-un sistem mai performant, dacă nu cumva voiau 
să se răzbune chiar pe sistemul ca atare. Cred, de pildă, că 
e totuşi exotic să pici la limba şi literatura franceză, 
germană sau engleză, nişte studenţi care au studiat un 
semestru sau un an în ţările cu pricina şi nu e deloc exclus 
să ştie chiar ceva mai bine decît tine, profesor, limba cu 
pricina, ba poate şi literatura asociată! Dar aşa sîntem noi, 
românii, exigenţi cînd trebuie! Şi, mai ales, cînd nu 
trebuie! 

  

De la sapă, drept la mapă! 
 

În fine, tot la micile probleme – deşi mie mi se par destul 
de mari – aş menţiona completa inadecvare între pregătirea 
unui cadru didactic şi norma care îi este acestuia atribuită.  

 
Liviu ANTONESEI 
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În rest, gestul reflex al unor asemenea conducători înbeznuiţi este să modeleze totul 
după chipul şi asemănarea lor. Prima iniţiativă managerială, reformatoare şi 
revoluţionară, nu-i aşa?!, este aceea de a-i îndepărta din preajmă pe oamenii cu 
personalitate. De ce? Pentru că, având nevoie de oglindire, caută să se auto-certifice în 
indivizi asemenea lor. E un vechi principiu aristotelic, după care asemănătorul caută 
asemănătorul. Stima de sine, minciuna vieţii (în termenii lui Ibsen), onanismul cognitiv, 
salivaţia sufletească sunt chestiuni esenţiale pentru cineva care încă are momente când 
îşi bănuieşte micimea şi futilitatea. Al doilea gest după care pot fi recunoscuţi fără 
greşeală aceşti micţionari ai managementului este, de data asta, unul concret: 
reamenajarea biroului. Nu oricum, ci cât mai opulent, cu mobilier nou, lucios, capabil să 
definească virilitatea estetică a celui în cauză. Ca şi cum reamenajarea aceasta ar 
echivala nici mai mult nici mai puţin cu o relansare a instituţiei. Apoi, cu un oftat de 
mulţumire şi responsabilă tihnă, respectivul îşi adânceşte dosul în moliciunea scaunului 
ergonomic proaspăt achiziţionat. Şi rămâne aşa o sumă de ani… 

În spatele acestui scaun se petrec tot felul de lucruri ce anunţă decadenţa; mai întâi o 
cotropitoare stare de dolce far niente se tupilează între filele condicii de prezenţă, 
răvăşind vag literele vreunui nume, or unghiurile drepte ale vreunui tabel strâmb; apoi, 
câţiva licenţiaţi în felurite mentologii şi frunzologii încep să „organizeze evenimente”, 
cu râvna cu care ar organiza nunţi, botezuri şi parastase. Tot felul de neisprăviţi, 
adulmecând mirosul putreziciunii, dau buluc să asiste la „manifestări culturale”, la 
festivaluri de cucuri şi bărbi, la conferinţe despre tot şi nimic, la mari adevăruri ascunse 
în pahare de plastic şi în macul covrigilor de protocol. Un verb bate discret la uşa 
instituţiei: să bifăm, să bifăm, să bifăm! La răstimpuri, în interminabile consilii de 
administraţie, se discută aprins despre cromatica mochetei de pe hol, şi dacă ar trebui 
aşezată pe lung sau pe lat. E ca în cazul acelui personaj născocit de Marquez, care în 
fiecare noapte număra stelele, iar spre dimineaţă constata cu nedumerire că numărul lor 
este mereu altul. În fine, vine praful… 

Nu doar managerul-pălărie este identificabil în spaţiul delimitat de cele şapte coline. 
Îl secondează managerul-ombilic, managerul-plecat, managerul-interimar, or managerul-
pe-viaţă. Nu mai detaliez; aş pierde timp preţios din unica şi irepetabila mea existenţă. 

Se tot vorbeşte despre vastul şantier în care se află Iaşul cultural, exemplificându-se 
constant cu clădirea Teatrului Naţional, cu Palatul Culturii, cu Filarmonica şi aşa mai 
departe. Se păstrează, în schimb, o ruşinoasă tăcere despre alt şantier, unul interior, în 
care nu se construieşte, ci se demolează, şi de pe schelele căruia cad în fiecare zi 
idealuri. Nu ne mai rămâne decât să le privim cadavrele în colbul clipei ce trece şi să ne 
întrebăm dacă suntem sau nu fericiţi… 

 

Călin CIOBOTARI 
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Aflăm că, începând cu decembrie 2010, chinezii au 
hotărât să interzică utilizarea anglicismelor în limba 
mandarină „a cărei puritate este ameninţată”. Nu comentăm 
demersul în sine; doar îl înregistrăm ca atare, luându-l ca 
punct de plecare pentru un „remember” mai mult decât 
necesar: în februarie 2002, „Legea Pruteanu” primea aviz 
nefavorabil din partea Comisiei de Cultură a Senatului 
prezidată de juristul Eugen Vasiliu, de la PNL. Poate vă 
amintiţi că onorabilul Vasiliu combătea (în „România 
liberă”) iniţiativa lui Pruteanu citând din Iorga: „Cel mai 
mare pericol pentru o cauză nobilă este să-i câştige pe 
caraghioşi”. Arătaţi cu degetul fiind caraghioşii Pruteanu şi 
Paler. Primul „este foarte amuzant ca legiuitor, iar 
încercarea domniei sale nu este altceva decât băşcălie”. Al 
doilea, Paler, primeşte avertismentul sever că susţine un 
proiect care „nu este o rara avis în peisajul nostru legislativ, 
ci o falsa avis, cioară vopsită”. Devenit senator, Pruteanu 
ajunsese ciuca bătăilor de joc, fenomen (românesc) 
explicabil nu prin precaritatea demersului legislativ propus, 
cât prin aceea că iniţiatorul, după un sinuos parcurs politic 
început la PNŢCD, avea să ancoreze imprudent (şi, logic, 
greu de explicat) taman la cheiul PRM. Drept urmare, tot ce 
ar fi întreprins n-avea cum merita, conform tablei de valori a 
avocatului Vasiliu, „decât băşcălia”. Nu conta că Pruteanu 
era un filolog eminent, pe atunci doctorand, apoi doctor în 
filosofie, cu prestaţii publice scrise ori orale de certă 
originalitate şi reală strălucire! Şi mă tem că am rămas cu 
toţii datori barem memoriei lui Pruteanu, singura ce mai 
poate fi cât de cât „reperată” după atacurile concentrice ale 
unor indivizi lipsiţi nu numai de cultura dialogului, ci şi de 
elementarul bagaj de cunoştinţe necesar antamării unor 
discuţii aflate, măcar teoretic, deasupra oricăror interese de 
partid. În februarie 1998, Legea a primit avizul favorabil al 
Comisiei Juridice, în aprilie, pe cel al Comisiei Economice, 
este... respinsă de Comisia de Cultură şi, în 2002, acceptată 
în plenul Camerei Deputaţilor cu 220 de voturi pentru şi 25 
împotrivă. În fine, în septembrie 2003, plenul Senatului 
votează cu largă majoritate (80-30) „Legea Pruteanu”. Care, 
culmea culmilor! – este în vigoare şi astăzi! Uitată, copleşită 
de suficienţa unor culturnici... inculţi şi lipsită de sancţiuni 
care s-o facă viabilă, Legea nr. 500/2004 ocupă de pomană 
un locşor în codurile justiţiei române, pentru că n-o invocă 
niciodată nimeni, nu s-a aplicat, şi, după cum se vede, n-o să 
se aplice niciodată. Pruteanu explica (în „Curentul”, 27 
sept. 2007): „Adversităţile politice duse la paroxism au 
făcut ca mulţi inamici (sau oameni care credeau că trebuie 
să arate că-mi sunt inamici) s-o caricaturizeze cu rea 
credinţă, descriindu-mă în postura unui gardian fanatic al 
purităţii limbii (...) Legea care ar trebui să fie operaţională 
(dar care lege e cu adevărat aplicată în România – în 
afară, desigur, de legea junglei?)  nu prevede nimic 
altceva decât ca inscripţiile de interes public 
(comercial/publicitar/informativ) în limbi străine să fie 
dublate şi de traducerea echivalentă românească.” Aşa o 
fi, dar cum să-i dai dreptate, chiar dacă într-o mulţime de 
ţări europene astfel de legiferări funcţionează la aceiaşi 
parametri, impuşi uneori cu mai apăsată severitate? În 
Ungaria, actul normativ s-a votat în 2002. În Hexagon, după 
ce limba lui Voltaire este declarată „un element fundamental 
al personalităţii şi patrimoniului Franţei”, Legea nr. 94-
665/1994 enumeră în art. 3 exact situaţiile enunţate şi de 
Pruteanu. Nimeni nu s-a învrednicit până acum să citească 
legea franceză în cheie băşcălioasă, iar conf. art. 22, Guvernul 
de la Paris este obligat să analizeze şi să comunice anual 
Parlamentului un raport asupra modului în care Legea 94-665 
este pusă în aplicare. 

Cu motivaţii care, în România, unde funcţionează confuzia 
între patriotism şi naţionalism, ar fi luate imediat peste 
picior: „La Marseillaise”, drapelul şi limba fac parte din 
patrimoniul căruia îi suntem cu toţii ataşaţi” – a declarat 
în Parlament (iulie 2002) prim-ministrul Jean Pierre 
Raffarin. La noi, politicienii evită să se adreseze românilor 
„pe fond de steaguri” (de ce, tricolorul compromite?), la 
„Deşteaptă-te, române!”, mai toţi fac play-back începând 
cu strofa a doua, iar biata „limbă a vechilor cazanii” este 
lăsată de capul ei, în virtutea principiului fals al auto-
reglării. Greu de înţeles rămâne şi ce s-a putut reproşa 
emisiunii TV de cultivare a limbii realizată de Pruteanu, în 
afara faptului (grav!) că-l avea ca autor... pe Pruteanu.  
Într-un spaţiu de numai 5 minute se concentrau inteligent, 
spumos şi spectaculos observaţii pertinente privind starea 
limbii, cu efect direct asupra vorbitorilor de română, 
incomparabil mai eficiente decât normările academice 
nesusţinute mediatic şi sortite să rămână ignorate în 
necitita filă de dicţionar. În februarie 1996, gazeta franceză 
„La Croix” considera emisiunea „Doar o vorbă...” „O 
reuşită care a ridicat la înălţime entuziasmul 
telespectatorilor români.” În ţară, opinii mai mult decât 
favorabile aliniau nume... nealiniabile, de la la Liiceanu 
(„Pruteanu face gimnastică de recuperare a poporului 
meu (...) îl face să creadă din nou în adevăr şi în 
sentimente. Şi o face cuviincios, fără gravitate pedagogică 
tâmpă”) la Beligan („Densitatea spirituală a celor 5 
minute mă uimeşte. Erudiţia, umorul subţire, ironia 
graţioasă, fineţea nuanţelor sunt calităţi care îl 
propulsează în topul preferinţelor mele...”), de la Alex 
Ştefănescu  („asistăm la o demonstraţie de virtuozitate 
pedagogică”) la C. Stănescu („Una dintre cele mai 
captivante emisiuni”), de la Mircea Dinescu („Pruteanu 
posedă un geniu satiric, un geniu special, fiind omul cel 
mai spiritual al Televiziunii...”) la Mircea Mihăieş 
(„Pruteanu se bucura nu numai de audienţă, ci şi de un 
prestigiu de neimaginat azi”), toate exprimând entuziast o 
apreciere cvasi-generală. Şi totuşi, emisiunea a fost 
suspendată! Pare legitimă supoziţia lui Gh. Grigurcu: 
„poate că tocmai eclatanţa, aşa cum se întâmplă, a dus la 
suspendarea acesteia”. Rezon! Prin adrese succesive, 
TVR afirmă că emisiunea n-a fost, Doamne fereşte, 
suspendată, ci a trebuit să se ţină seama de rigorile grilei 
de vară, „când se transmit multe meciuri de fotbal”. Se va 
avea în vedere „reintrarea acesteia în grila de programe la 
toamnă”, „în urma cercetărilor de piaţă”. Directoarea 
TVR1, Irina Radu (?) adaugă un reproş deschis: „Refuzul 
Dvs. de a face schimbări de conţinut”. Cum se vede, 
Pruteanu nu accepta să i se cenzureze textele – de altfel, 
este greu de imaginat cam ce ar fi dorit Irina Radu (?) să 
modifice într-o emisiune de 5 minute pe teme de cultivare 
a limbii! Desigur, Pruteanu nu era un colaborator comod şi 
obedient, precum s-au arătat atâţia autori de emisiuni cu 
flască longevitate. În tableta de rămas bun (08.06.2006), 
autorul îşi cere iertare „dacă subiectele au fost prea 
savante, de nu-nţelegea nimeni nimic şi prea simpliste, de 
păreau pentru clasa întâia”, exprimându-şi nădejdea că 
„poate ne vom revedea la toamnă”. Aş! Fără a se mai face 
vorbire despre vreo „cercetare de piaţă”, emisiunea a fost 
suprimată şi... punct.  

La urma urmei, de ce să ne amintim toate astea? Doar 
pentru că limba mandarină (1.400.000.000 de vorbitori pe 
glob, 885.000.000 în China) a hotărât să interzică total 
utilizarea anglicismelor? Pruteanu cerea mult mai puţin. 
Cât despre chinezi, e dreptul lor să facă tot ce poftesc din 
grijă, fie şi exagerată, pentru sănătatea limbii ce-o vorbesc. 
La fel de îndreptăţită o fi oare cronica inacţiune a 
românilor faţă de starea limbii strămoşilor? Demersurile 
legislative ori mediatice ale lui Pruteanu barem marcau o 
preocupare, iar cele semnalate atunci, din păcate, s-au 
confirmat şi încuibat ilicit în limbă. De pildă: într-o tabletă 
din martie 2006, fostul nostru amic şi redactor la 
„Cronica” ieşeană arăta cu degetul o proaspătă licenţă, 
acceptată în pofida canoanelor gramaticii: utilizarea lui ca 
ŞI  în loc  de ca, pentru protejarea de cacofonii. Şi iată că o 
eschivă cu destinaţie en detail a fost preluată, din neştiinţă 
de carte, en gros: toată lumea, de la ţăran la academician, 
nu mai spune decât „ca şi”. Rămâne să-l corectăm şi pe 
Eminescu: „Trecut-au anii ca  (ŞI) norii lungi pe şesuri”... 
Mai ieri am auzit o politiciană „la vârf”articulând drăgălaş 
„eu, ca ŞI avocat...” De ce ca şi, că nu-i vorba despre nici 
o comparaţie? Unde-i cacofonia? Ar fi mers de se spunea 
„eu, ca călăreaţă”, ori „eu, ca consilieră”, dar „ca avocată”, 
ce rost are ŞI-ul protector? Iertată fie-ne vulgaritatea 
comparaţiei, dar... „altă rimă n-am avut”: nici 
prezervativul, care, nu-i aşa, protejează, nu se arborează 
mereu, ci doar... când îşi are rostul!  

Dacă, alături de îndemnul să ne ferim de sare, zahăr şi 
grăsimi, la TV s-ar spune „doar o vorbă” pe tema „aşa-i 
corect, aşa-i greşit”, într-o săptămână-două, naţia s-ar 
corecta din mers. Dar cine s-o facă? 
 

                                            Mircea Radu IACOBAN 
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Parafrazînd titlul unei cunoscute opere literare şi ştiind de 
multă vreme că limbajul poate orice, între a vindeca şi a ucide, 
constat iarăşi, într-o împrejurare recentă, cu exemple abundente şi 
grăitoare, ce se poate face cu vorbele (How to do Things with 
Words ne învăţa J.L. Austin, identificînd, în 1965, în actele de 
limbaj funcția performativă). Cine a urmărit, măcar în trecere, 
dezbaterile referitoare la o inițiativă legislativă privind oficializarea 
etnonimului r(r)om sau țigan, a putut percepe în spațiul public, 
oricum cenzurat de exigențele impuse de political correctness, o 
rumoare în care se disting, cu tonalități variind între vehemență 
electorală și timiditate excesivă, păreri divergente susținute, cu 
egală forță, de interese prost mascate sau de forța atotbiruitoare a 
închipuirii de sine. Pe la mijloc, ca de obicei, bunul simț și dreapta 
măsură, ca să nu mai invoc și știința de carte, se pierd în confuzie și 
resemnare. Cine însă are răbdarea și interesul de a urmări în 
celălalt spațiu, mai ascuns și, în consecință, mult mai puțin 
(auto)cenzurat, al siturilor, blogurilor și comentariilor din presa 
electronică, reacția la diversele argumente pro și contra acestei 
legiferări are motive de îngrijorare, latura burlescă a dezbaterii 
neputînd să nuanțeze culoarea sumbră a spectacolului de 
manifestări rudimentare. Dacă în anul 2001 adoptarea etnonimului 
oficial rrom a trecut aproape neobservată, fapt ce aducea o notă 
bună pe cartea de vizită a noii mentalități dispuse pentru 
recunoașterea democratică a diferențelor identitare, evoluțiile 
construcției Europei unite pe valori ce par a submina temeiurile 
ideologice ale statelor naționale indică tensiuni și frustrări ce, dacă 
nu amenință însuși proiectul, măcar întîrzie sine die valorizarea 
deplină a unor idealuri proclamate. Dar, și în această chestiune, 
nihil novum sub sole. 

În cazul de față, un cuvînt este chiar hîrtia de turnesol ce 
indică aciditatea mediului social actual, nu numai la noi, dar și în 
întreaga Europă. Dificultățile reale sau numai incapacitatea 
actului de guvernare au condus la recunoașterea ipocriziei 
declarațiilor eufemistice privind un fapt izbitor și imposibil de 
ascuns: refuzul prea multor etnici romi de a asimila și reproduce 
normele actuale ale comportamentului european.  

Un conservatorism extrem al unor cutume străvechi, tribale, 
și o rezistență neobișnuită la fenomenul universal al asimilării 
minoritarilor au păstrat pe continentul european (și nu numai),  
...... 
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de cel puțin un mileniu, o etnie transnațională cu specificități 
puternic marcate, în timp ce multe alte popoare au dispărut 
demult de pe scena istoriei. Fiind capabil să admit orice nuanțare 
rațională, refuz să accept contraargumentele bine știute, 
vehiculate de sintagme ce suplinesc incapacitatea limbilor 
(româna neavînd nici măcar dualul) de a intermedia economicos 
între singular și plural, între individual și general, între particular 
și universal. Desigur, se replică de obicei, nu toți, ci numai unii, 
sau nu-i responsabil cutare de faptele celorlalți, sau că vezi paiul 
din ochiul altuia și nu vezi bîrna din ochiul propriu. Perfect 
adevărat, dar tot atît de adevărate sînt statisticile, procentele (cînd 
nu sînt puse la treabă pentru dezinformare și manipulare), prin 
care gradul de infracționalitate, sărăcie sau analfabetism poate fi 
destul de precis cuantificat. Ca să nu mai vorbim de concretețea 
faptului cotidian sau de experiența personală a contactului 
nemijlocit cu „unii” indivizi needucabili, întîlnire ce anihilează 
definitiv frumosul și labilul concept de „toleranță” construit 
dificil de o bună instrucție. 

În vacarmul (corul este un cuvînt cu totul nepotrivit) vocilor de 
pretutindeni, dificil de ordonat pe niveluri de intensitate sau 
ocurențe ale intervențiilor, se disting imediat, ca de obicei, 
extremele. Două tabere sînt gata să se încaiere la semnalul unui 
personaj pitoresc, preocupat, în egală măsură, de igienizarea 
Bucureștilor, dar și de poluarea sonoră și coregrafică a țării prin 
celebrul Taraf animat de „fata de la miezul nopții”, deputat mai 
cunoscut prin dispute conjugale televizate decît prin inițiative 
legislative. Se vede însă că omul, în mod paradoxal, vrea să 
prigonească tocmai pe rromii cu de mulți parai la teve-portați, 
răpindu-le eticheta identitară. Exemplar valoros din stirpea 
rromânilor verzi, – dar mai puțin abil decît marinelu; creatorul 
nemuritoarei sintagme țigancă împuțită, repede și iscusit anihilată 
de cîteva declarații de amor față de maneaua romească (cum să-i 
spun altfel? Țigănească, nu mai este voie) și de cîteva învîrtituri 
(poate, mai bine zis, învîrteli) electorale cu pirande focoase, gest 
prompt recompensat cu un lanț de aur strălucitor (un ghiul ar fi fost 
mai discret, totuși) – acest discipol al lui Solon ar fi vrut să se 
schimbe schimbarea, adică să se oficializeze vechiul termen țigan. 
Inițiativa are, în opinia mea, o justificare valabilă, căci dualismul 
etnonimic nu este mai puțin păgubos decît dualismul ortografic, 
creat de un alt rromân verde, acela însă și academician, și roman 
prin obîrșia lui â, și vajnic anticomunist (antisovietic). Îngrijorat de 
a nu fi confundat cu un rrom, poate pe la miezul nopții cu pricina, 
don Silvio (exclus Piccolomini) a propus, dar nu a dispus. Tot 
concurentul său mai sus menționat a fost mai tare (el zice, mai ... 
responsabil), recomandînd (cu vă ordon) supușilor respingerea 
proiectului. Ceea ce s-a și executat, cu aplauze sau, fortissimo, cu 
huiduieli. Să ascultăm selectiv, cîteva, din ambele echipe (de 
stadion, nu de lucru). 

Firesc, începem cu luptătorii și cu aplaudacii, care sînt de 
două feluri. Felul întîi, constituit din rromii verzi este mai 
bătăios, avînd în frunte un rege internațional (un soi de împărat, 
ca dublură). Ca orice rege care se respectă, el declară: „Sunt 
pentru termenul rrom și nu dau voie nimănui în țara asta să 
negocieze acest lucru ... Termenul nu se negociază”. Măria Sa a 
aflat că țigan este peiorativ (a învățat acest cuvînt, deși nu era 
nevoie, fiindcă, oricum, nu tolerează ... controversele) și invocă 
argumentul folcloric, adică pe înțelesul supușilor, anume că 
mamele își disciplinau copiii cu amenințarea „Stai cuminte, că, 
de nu, te dau la țigani”. Fiindcă nu mai încap alte păreri, nu mai 
este nevoie de contraargumentul că mamele, ne mai avînd 
permisiunea de a folosi vorba peiorativă, vor speria 
netraumatizant pe românași cu o ... donație la rromi! Să nu 
simplificăm însă peisajul bătăliei. Regele are căpetenii și oaste de 
strînsură pentru lupta contra discriminării. Tineri „oengiști”, unii 
bine școliți și cu CV-uri internaționale, vocali și telegenici, mari 
specialiști în „accesarea” fondurilor europene, și alți mari tocători 
de fonduri guvernamentale, cică, pentru inserția socială a 
romilor, care nu prea se vede, în afara burselor pentru 
progeniturile baștanilor etnici, par a fi convingători, mai ales cînd 
preopinenții nu ar vrea să apară în postura periculoasă de ... 
rasiști. Ei instruiesc cu abecedarul democrației națiunea 
majoritară, care, din ignoranță, nu cunoaște adevăratele (?) 
tradiții țigănești, deși au trăit alături vreo 700 de ani, și folosește 
prost limba română, fiindcă apelativul țigan nu ar fi un etnonim 
neutru semantic, adică avînd funcție de desemnare, ca toate 
celelalte cuvinte comune din această grupă lexicală (turc, grec, 
ungur etc.), ci un termen injurios, precum bozgor, grecotei, 
rusnac, jidan și altele. Cu bună (sau proastă) știință, exemplele 
sînt amestecate: bozgor nu este propriu-zis un etnonim, ci o 
poreclă etnică, jidan (jidov, în varianta cea mai veche și cea mai 
uzitată) a fost un cuvînt fără conotații rasiste, pînă cînd s-a 
valorizat negativ prin utilizarea injurioasă în contexte politice și 
ideologice relativ recente și bine cunoscute, iar derivatele 
diminutivale, augmentative sau depreciative au funcții stilistice 
bine circumscrise (neamț, de pildă, este un cuvînt cu valențe 
preponderent pozitive și nu ar putea fi exclus din limba română 
de vreun nemțălău ofensat, nici de vreun funcționăraș cu morgă, 
nici de vreun regișor grandoman). Zadarnic și formal au fost 
consultați în această dispută specialiștii de la Institutul de 
Lingvistică al Academiei. Aflu că și DEX-ul a fost luat în vizor 
de militanții corectitudinii politice, care, ignorînd diferențele 
dintre sensul referențial (denotativ) și sensurile contextuale, vor 
să acrediteze ideea că etnonimul țigan ar însemna „analfabet, 
murdar, hoț, sărac”, rom avînd, probabil, note semantice 
contrare.  

Tabăra majoritarilor, firește mai numeroasă, este mai 
vehementă, cu atît mai mult cu cît au pierdut bătălia. Ca urmare, 
frustrarea este mare și defularea pe măsură, astfel încît problema 
etnonimului rrom, ca simbol identitar, va acutiza divergențele. 

numai pentru franchețea sa nonșalantă în chestiuni de politichie 
sau de amantlîc, dar și pentru că își recunoaște fără complexe 
apartenența la etnia țigănească desemnată chiar prin termenul 
incriminat. Cred că îl tolerează ai săi, dar nu știu dacă Măria Sa 
regele nu l-ar ... excomunica pe fermecătorul Johnny Răducanu, 
pentru blasfemia sa recentă: „Cuvîntul rrom e o tîmpenie. Sunt 
țigani. În toată lumea li se spune țigani …”. 

De partea cealaltă, cîte un „dezertor” român (după nume, căci 
nu semnează nici Mondial, nici Mercedes), dintre acei ce ar 
părăsi țara natală, care nu se ridică la înălțimea așteptărilor sale, 
declară că românii folosesc cuvântul țigan pentru că „în general 
sunt un popor incult și rasist, cu mentalitate de acum 50 de ani”, 
concluzia acestui model de cultură fiind tranșantă: „Evident sunt 
rromi”. Ce știau bieții cronicari sau Ion Budai-Deleanu, 
Alecsandri, Kogălniceanu și alți inculți despre țigani? Evident nu 
atît cît învățătorul neamului numit Cosmin. 

La mijloc, între oștiri, poziție totdeauna incomodă, fiindcă nu 
 
 
 
 
 
 
 

 știi niciodată din ce direcție vine bombardeaua, încearcă o cale 
rațională de oblojire a rănilor pricinuite de ... aceste cuvinte care ne 
doare (vorba academicienilor cațavenci) unii „împăciuitoriști” 
(categorie mustrată sever în vremea tătucului Stalin pentru 
dubioasa atitudine non combat). Un fost ministru de Externe, care a 
plătit cu foncția tocmai fiindcă scăpase, din grabă incorect politică, 
vreo cîteva vorbe (la o adică) despre o colonie utopică prin Eghipet 
pentru gypsies, încearcă să dreagă busuiocul gafei diplomatice 
admițînd că „e dreptul lor să se numească rromi”, ca o încercare de 
a evada din „legenda cuvîntului țigan”. Rezon, numai că ghinionul 
său stă tot în ... legenda unui nume, astfel încît cioara este 
catalogată imediat ca ... prost. O voce tînără și deșteaptă (Dana) 
zice așa : „limbajul politic corect nu exclude discriminarea, ci doar 
ascunde frustrări. Nu vorbim de rasism, ci de comportament”. Dar 
cine aude un glas firav în această hărmălaie?  

Caut și eu aici un loc de unde să privesc nestingherit (oare ?) 
cîmpul de bătaie, neuitînd că și numele meu poate asocia o 
comparație populară gradînd nivelurile de (ne)inteligență (nu sînt 
îngrijorat de  nec ultra crepidam, sutor ..., fiindcă, oricum, 
nimeni dintre patrioții romani nu mai învață latinește. Poate 
dacii?). Din perspectiva unei anume specialități, constat cu 
surprindere că puțini au observat sau au invocat în controversă 
faptul că discriminații (regi și împărați, baștani cu merțane, burse 
și... ajutoare sociale) agresează pe majoritari, interzicîndu-le 
folosirea naturală a limbii lor. Este un fapt elementar acela că 
există multe perechi de endonime (apelative desemnînd etniile în 
limbile acelora) și exonime (denumiri de etnii în limbi străine), 
precum deutschen, dar fr. allemands, it. tedeschi, engl. germans, 
rom. nemți, toate îndreptățite istoric, cultural și, principial, 
lingvistic. Românii înșiși s-au numit totdeauna rumâni, apoi 
români, în timp ce vecinii europeni i-au cunoscut din vechime 
exclusiv ca vlahi, vlasi, vlași, valahi, volohi, olahi și altele. 
Numai condițiile create de existența statului unitar al românilor 
numit după 1862 România au impus, treptat, fără presiuni ale ... 
corectitudinii politice, conștiinței europene etnonimul român ca 
termen oficial, în prezent generalizat. 

Exonimul țigan, atestat în Țara Românească din 1385 
(ațigan) și în Moldova din 1428, a creat o veche și complexă 
familie lexicală, cu derivate indispensabile în comunicarea în 
limba română (țigancă, țigăncușă, țigănaș, țigănel, țigănuș, 
țigănie, țigănime, țigănelă, a se țigăni, țigănește, țigănesc etc.), 
cu antroponime și zeci de toponime istorice (Țiganca, Țigănași, 
Țigănei, Țigănești, Țigănia, Țigănimea). Referindu-ne la lumea 
(trecută sau prezentă și, mai ales, viitoare) a acestei etnii, vom 
mai putea spune, în românește, că un anume vorbește țigănește și 
locuiește în țigănie? Vom mai putea admira vreo țigăncușă 
frumoasă sau va trebui s-o numim ... romică, romușă... ???  Sau 
mai curînd va trebui să învățăm a vorbi romește, eventual 
romanește, și să cerem la magazin un mușchiuleț ... romesc. 

Desigur, s-ar putea obiecta că exagerez, fiindcă termenul 
rom/rrom este doar oficial și nimic nu ar împiedica utilizarea 
etnonimului tradițional în toate circumstanțele neoficiale, numai că 
nimic nu reglementează limitele dintre aceste uzuri. De pildă, în 
documentele școlare se vor înregistra elevii romi, iar limba romani 
este obiect de studiu. Dar corectitudinea politică este deja prezentă 
în școli. Ca urmare, cît timp va fi necesar pentru ca Țiganiada să 
fie radiată din programa literaturii române și cînd, la disciplina 
numită istorie, se va vorbi despre dezrobirea ...romilor? Nu peste 
mult, fiindcă modelul există. În SUA, a apărut deja o ediție a 
celebrei Aventurile lui Huckleberry Finn „expurgate” de incorectul 
cuvînt nigger. Nu credem că numele satelor de azi Țigănești vor fi 
schimbate în ... Romești, dar încă o „curățenie” corect politică a 
toponimiei românești nu-i exclusă, putîndu-ne aștepta la 
„înfrumusețarea” ei, după bogata experiență a anului 1965, cînd s-a 
umplut țara de sate Dealul Mare, Frasinul, Lunca, Pădureni, 
Poiana, Poieni, Teișoru, fostele Lingurari, Rudari, Țigănia sau 
Ursari fiind scoase din memoria istorică a locurilor. 

Percepția publică negativă asupra etniei romilor nu poate fi 
schimbată prin incriminarea exonimului românesc (și internațional) 
țigan, atît timp cît în presa românească și internațională citim zilnic 
știri despre infracțiunile romilor (mereu identificați ca cetățeni 
români, ca sa nu fie ... discriminați!). Endonimul rom se reîncarcă 
de toate conotațiile termenului eliminat. Nu ar fi de mirare ca peste 
cîteva decenii alți mistici ai tabu-ului lingvistic să propună 
revenirea la cuvîntul acum izgonit. 

Mircea CIUBOTARU 

Motivul discordiei nu este unul minor și nu trebuie ignorat 
sau ascuns sub preș.  

Globalizarea, Europa unită, drepturile omului, democrația 
implicînd nediscriminarea, multiculturalismul și alte construcții 
ideologice în curs de asumare nu au putut eradica unele 
componente, considerate negative și generatoare de războaie 
repetate, ale conștiințelor naționale, prea recente și prea încărcate 
de memoria jertfelor de sînge pentru unitatea etnică în granițe 
proprii. Solidaritățile au motivații încă inextricabile în unitatea 
statală, dar și în raportarea la simbolurile acesteia: drapelul, 
stema de stat, imnul național, denumirea țării. Mulți oameni au 
murit sau au ucis pentru ele și în numele patriei. Republica 
Macedonia actuală a avut o problemă de legitimitate 
denominativă, revendicată și de Grecia. Cu numele-simbol nu-i 
de glumit! Printr-o coincidență parțială a etnonimelor, 
sensibilitatea românilor este afectată negativ de apelativul rom. 
Nu este și cazul celorlalte state și limbi europene în care variante 
precum tsiganes, Zigeuner, gitanos, zingari pot intra cu ușurință 
în alte niveluri sau registre ale limbilor, ca termeni învechiți, 
neuzuali, populari, regionali, neliterari etc., etnonimul r(r)om 
fiind repede admis. 

 
 
 
 
 
 
 
În România, desigur în mod exacerbat, oficializarea 

etnonimului rom apare multora ca o provocare. Cineva, care „a 
ieșit din țară” (la cules căpșuni?) știe că absolut toți vesticii (i-a 
numărat?), dar mai recent și sud-americanii, și asiaticii, cred că 
țara rromilor este RRomânia. (Ca să glumesc, imprudent, aș zice 
că e bine totuși, fiindcă măcar așa vom fi cunoscuți în toată 
lumea, depășind astfel frustrarea de a ni se confunda mereu 
capitala cu … Budapesta). „Este cel mai mare furt de identitate 
din istorie”, iar cine nu cunoaște asta este declarat un retardat. 
Furios că românii nu fac nimic pentru salvarea onoarei, 
supradotatul încheie cu lozinca „Trăiască românia, tzara 
ROMANILOR!!!” (păstrez ortografia). Desigur, există și alte 
soluții, mai radicale. Înțelegând „șmecheria” (de fapt, 
conspirația) ONG-urilor și a altora de prin Europa, anume că 
aceștia vor să le facă romilor o țară, în cazul adoptării numelui 
rom altcineva va insista ca România să fie denumită Dacia, iar el 
se va declara dac. Un alt agitat vrea ieșirea în stradă, iar legaliștii 
propun cîte un referendum, atît al țiganilor, cît și al românilor 
pentru consultarea populară asupra chestiunii. Mai simplă apare 
rezolvarea altuia, care zice că termenul rrom trebuie eliminat din 
orice dicționar. 

Acest mult prea sărac inventor de opinii contrare este totuși 
suficient de instructiv pentru mistica actuală (și eternă!) a 
cuvintelor-tabu. Zici lup și lupul e la ușă! Nu-i rostești numele, 
dracul nu apare. Nu zici rrom, problema reală a etniei țiganilor 
măcar se estompează. Există astăzi o meserie profitabilă, aceea a 
inventatorilor de eufemisme.  

Să nu uităm nici categoriile „trădătorilor” de neam. Cîte una 
de fiecare tabără. Românilor le este simpatic Mădălin Voicu nu 
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cronica veche 6 

Secole de-a rândul, istoricul a fost galvanizat de obsesia 
lui graphein, de misiunea lui „sacră” de a identifica şi de a 
transmite prin scris, cât mai fidel şi cât mai inteligibil, „ceea 
ce a fost”. Dacă reconstituirea trecutului a fost şi este miza 
demersului istoric, comunicarea durabilă a acestei urme 
edificatoare (în sens academic şi identitar) se părea că era 
posibilă doar prin intermediul unui cod care să păstreze 
mesajul şi să-l poată transmite, nealterat, generaţiilor viitoare. 
Scrisul devenea astfel un imperativ al vocaţiei istorice, iar 
actorul acesteia, istoricul, era, în mod esenţial şi primordial, 
un istoriograf. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„A scrie”, deci, a fost semnul destinului cercetătorului care 
se ocupa cu trecutul şi incidenţa lui „a citi” în meseria 
istoricului este – dincolo de semnificaţia funcţională a 
decriptării unui mesaj sau sens în documente – o provocare de 
dată recentă în acestă disciplină, reflex al dezbaterilor 
metodologice pe care modernitatea târzie le-a indus în „ştiinţele 
omului”. De aceea, o bună lectură istorică ne obligă, din capul 
locului, la analiza modului în care survine, prin scris, discursul 
istoric, înainte de a dezvălui felurile specifice de citire operate 
de acesta, cu atât mai mult cu cât ambele laturi ale procesului 
sunt indisolubil legate între ele prin aceeaşi fină codeterminare 
care guvernează tot orizontul umanioarelor. 

La 1881, A.D. Xenopol sublinia, în perfect acord cu 
spiritul vremii şi într-o admirabilă încercare de sincronizare a 
dezbaterilor româneşti asupra chestiunii cu paradigma 
apuseană, condiţia de maturitate şi credibilitate pe care 
discursul istoric este dator să o îndeplinească: „istoria este şi 
ea o ştiinţă şi ca atare trebuie excluse pe cât se poate din ea 
fabulele şi povestea care până astăzi păreau a face din ea parte 
integritoare”1. Era aici nu doar efortul de a legitima 
credibilitatea disciplinei astfel încât să poată fi folosită 
eficient în procesul politic de construcţie a identităţii 
naţionale, ci, mai mult, încercarea de a dezbate aceste 
probleme de la egal la egal cu autorităţile academice 
europene, astfel încât reflecţia românească asupra teoriei 
istoriei să capete anvergura universală necesară2. De altfel, 
dezbaterea polemică a timpului lansată de istoriografia 
germană (Ranke, cu precădere) asupra adevărului istoric, care 
se cuvenea acum identificat cu mijloacele mai credibile ale 
rigurozităţii ştiinţifice, punea în discuţie nu numai paradigma 
romantică, de tip Michelet, care dominase copios până atunci 
scena istoriografiei şi care colorase indelebil stilul 
reconstrucţiei istorice, ci şi statutul epistemic al disciplinei... 

Istoria se cuvenea să fie altceva decât o povestire 
moralizatoare capabilă să anime elanurile revoluţionare sau să 
îmbărbăteze naţiunile în formare, ea trebuia să spargă haloul 
mitic care înconjurase ambiguu tot discursul umanist 
(filosofie, arte, literatură, teologie, istorie) din antichitate până 
la acel timp3. Se năştea astfel, triumfătoare şi purificată, 
Ştiinţa, iar valenţele ei edificatoare păreau de neoprit şi mai 
presus de orice îndoială. În acest context scientist şi 
sociologizant, care a dominat copios până în perioada 
interbelică scena umanioarelor, istoria făcea efortul de a se 
dezbăra de tarele romantice ale „literaturizării” aspirând la o 
legitimitate epistemică realizată printr-un discurs aulic, 
riguros şi sec, ce  trimitea la o inchestionabilă („mistică” aş 
spune) încredere în valoarea de adevăr a documentelor şi 
faptelor ce se articulau geometric într-o explicaţie raţională, 
ultimă, fără rest.   
  Paradigma pozitivistă, cu 

rigoarea descrierii minuţioase şi cu 
obsesia obiectivităţii, a constituit 
şi, în spaţiile conservatoare 
epistemologic, constituie încă acel 
nec plus ultra pe care spiritele 
abrupte, neîntinate de îndoială, se 
sprijină în explicaţia trecutului.  

Unde să mai încapă aici literatura, spaţiu predilect al subiectivităţii 
şi al unicităţii (ştiute fiind slăbiciunile nerepetabilului, care nu 
poate aspira la o valoare de adevăr prea mare)? Ce încredere ar fi 
putut trezi, în astfel de condiţii, sondarea adevărului – 
misiune înaltă şi esenţială a istoricului pozitivist – prin 
intermediul unui astfel de instrument impur este inutil să mai 
detaliem în condiţiile în care „chiar Aristotel ne învăţa că 
funcţia literaturii, spre deosebire de cea a istoriei, nu este de a 
ne descrie adevărul, ci de a ne prezenta în mod veridic 
faptele”4. În ce mă priveşte, cred că tocmai în această tensiune 
dintre descrierea pozitivistă şi prezentarea veridică (ce 
implică tehnici narative şi imaginaţie literară) ar putea fi 
găsită cheia de articulare (stilistică şi epistemologică) a 
scrisului istoric astăzi. 

 

întemeierea subiectivităţii istoricului 
 
La 26 martie 1938, în aula Facultăţii de litere a Sorbonnei, 

Raymond Aron prezenta public, în vederea obţinerii doctoratului 
în filozofie, două teze: „Introducere în filozofia istoriei. Eseu 
despre limitele obiectivităţii istorice” (teza principală) şi „Eseu 
despre teoria istoriei în Germania contemporană” (teza 
secundară) în faţa unei comisii alcătuită din cei mai importanţi şi 
influenţi reprezentaţi ai pozitivismului din ştiinţele umane ale 
timpului (Fauconnet, Bouglé, Vermeil, Bréhier, Halbwachs şi 
Brunschvicg – în marea lor majoritate, discipoli ai lui Durkheim). 
După cum ne informează sec notiţa de rigoare din Revue de 
métaphysique et de morale (nr. din iulie 1938, pp. 28-31), teza 
principală a candidatului, care întemeia critic valoarea subiectivă 
a autorului de texte istorice, dinamitând iluzia pozitivistă că poate 
exista o ştiinţă universală despre trecut, l-a făcut pe Fauconnet, 
principalul vizat de magnifica deconstrucţie aroniană, să înceapă 
şedinţa prin mărturisirea că: „efortul candidatului i se pare o 
ameninţare la adresa construcţiei sociologice a generaţiei 
precedente şi nu-şi dă seama dacă spiritul negativist care inspiră 
această critică necruţătoare, şi îl vizează pe el însuşi, este «al unui 
satanic sau al unui disperat» (citat în text)”5. Dincolo însă de 
polemică şi de context, poziţia lui Raymond Aron marca o 
răsturnare spectaculoasă de perspectivă asupra condiţiei 
istoricului şi întemeia o epistemologie a subiectivităţii în 
demersul critic asupra trecutului prin care era proclamată, fără 
drept de apel, încheierea dominaţiei triumfătoare a pozitivismului 
în ştiinţele umane. Argumentele lui Aron, solide şi fundamentate 
pe o lectură comparată şi profundă a istoriei ideilor, vor deschide 
calea unei răsturnări de paradigmă ale cărei efecte sunt resimţite 
şi astăzi, când legitimitatea subiectivitaţii şi a lecturii personale în 
câmpul umanist şi, pe cale de consecinţă, a reconstrucţiei 
trecutului operată de istorici, sunt incontestabile. Cu toate 
acestea, argumentarea aroniană nu şi-a pierdut totuşi actualitatea 
şi merită a fi, foarte schematic, readusă în discuţie cu atât mai 
mult cu cât, în istoriografia românească, poncifele istorismului şi 
mitologia „obiectivităţii” demersului istoric sunt, din motive de 
decalaj epistemologic inevitabil, încă la mare preţ. De la bun 
început, în „Introducere”, Raymond Aron subliniază înţelesurile 
atribuite termenului de obiectivitate: „Obiectivitate nu înseamnă 
imparţialitate, ci universalitate. Dat fiind nivelul cunoştinţelor 
noastre experimentale, o lege fizică ni se impune tuturor. Putem 
oare atribui aceeaşi validitate (s.n., F. C.), în funcţie de o 
anumită treaptă a erudiţiei, unei reconstituiri istorice?”6 se 
întreabă el, legitim şi retoric, pentru a pune cu temei în discuţie 
contextul şi misiunea cercetării istorice. Iar precizările care 
urmează, esenţiale pentru înţegerea premiselor criticii 
obiectivităţii discursului istoric, limpezesc şi coordonatele 
raportului propus între descrierea adevărului, pe de o parte, şi 
veridicitatea argumentării şi a construcţiei discursului istoric de 
cealaltă parte; nu seriozitatea cercetării este pusă de Aron în 
discuţie („excludem din cercetarea noastră tot ce se referă la 
stabilirea faptelor şi critica textelor”), şi nici gradul de 
artisticitate, stilul propriu implicat în demonstraţie („lăsăm în 
egală măsură deoparte realizarea artistică, problemele de 
exprimare”), ci legitimitatea unei interpretări subiective (numită 
fără echivoc chiar „ficţiune”) în câmpul cercetării istorice. 

 

Florin CÂNTEC 
(continuare în pagina 10) 

În mass-media de la noi se manifestă, astăzi, mai mulţi actori de 
calibre şi volume diferite. Atât semnăturile prezente în tabloide, precum şi 
persoanele despre care se scrie sunt, cu puţine excepţii, de calitate şi 
verticalitate comune. Mutând privirea spre micile ecrane, se observă, cu 
uşurinţă, că prezentarea subiectelor se face pe sărite, părtinitor şi cu o 
apăsată patimă, demnă de o mai bună cauză. Aici, vehemenţa unora îţi 
creează brusc un disconfort ce te trimite imediat la telecomandă! 
Planificarea premeditată şi în grup, în vederea destrămării şi murdăririi 
oricărei urzeli şi panotări, ce au cădere în lume, a intrat, din păcate, într-o 
nedorită cronicizare. Diagnosticul ce se pronunţă cel mai des este de 
provenienţă malignă. Anumiţii ipochimeni rup şi împart firele în paişpe, 
fără ca să aibă răgazul confecţionării stofei. Când priveşti la toate 
acestea şi încă la multe altele, ai senzaţia şi poate – vai! – chiar 
convingerea că cineva regizează instigarea. Deşi „decorurile” se schimbă 
des, iar amatorismul şi culpabilitatea actorilor sunt o evidenţă, vedem 
programată – din nefericire! – aceeaşi nedorită şi silnică piesă: Instigarea 
la români. 

Prostituţia de orice natură niciodată nu a construit. În urma ei tot ce 
rămâne este durere şi ruină! Ea a condus într-o singură direcţie: din rău 
în mai rău, până la abjecţie şi vicii greu curabile. Vedem, cu regularitate, 
o invazie de amfitrioni, care, împreună cu invitaţii lor, („Spune-mi cu cine 
umbli ca să-ţi spun cine eşti!”), „se ţin” strânşi de mâini prin mâlul 
cuvintelor. Ei depun eforturi disperate să nu se înece cu propria lor vomă. 
Logosul panicard şi înfierbântat, spun specialiştii, modifică trăsăturile feţei 
(„Spune-mi ce gândeşti ca să ştii cum vei arăta!”). Atunci când se 
recurge, aşadar, la un logos de acest fel, faciesurile vorbitorilor aduc cu 
cele ale prădătoarelor nocturne din jungla africană. Acest degradant mod 
de manifestare a unor semeni reclamă o întrebare: Ce fel de lecţie moral-
educativă au învăţat de la părinţii şi dascălii lor? M-am tot aşteptat ca 
reprezentanţii acestor conclavuri pizmuitoare şi toxice, care ne-au 
convins că nu au cei şapte ani de acasă, să ne demonstreze că îi au 
măcar pe jumate, dar în van... 

În acest spaţiu al desfăşurării orgoliilor prea des exacerbate (fauna e 
diversă!), întâlnim controversate tipologii umane. Ele aparţin atât nivelului 
mediu cât şi celui de sus... Aleşii noştri, mai mult sau mai puţin pe criteriul 
competenţei, şi-au arătat arama, când au ajuns la împărţirea bucatelor. 
Unii tot degustă şi împart meniuri de douăzeci de ani, nefiind sătui nici 
până în prezent. Speram că, ajungând nişte sergio-malagambişti ai 
politicului, se vor comporta şi se vor „îmbrăca” respectabil, fiind – de ce 
nu? – modele de urmat. Dincolo de acestea, mai nădăjduiesc şi acum că, 
totuşi, nu suntem meniţi a trăi aşteptând continuu... Oare ce epitet i se 
poate atribui caracterului unor tribuni, care şase luni perorează, ca nişte 
caţavenci redivivus, politica bunului simţ şi a moralei (eu, în naivitatea 
mea, chiar i-am crezut), iar în următoarele şase luni devin înfiorător de 
amnezici?! Oare cineva le-a spălat creierul, pentru ca să nu aibă 
discernământ? Din nişte suflători în trâmbiţa bunului simţ, ai moralei şi 
imaculării, au devenit sau se comportă (ceea ce e şi mai grav!) ca nişte 
farisei, practicând impostura, dubla impunere, macularea, măsurătorile 
perverse şi împroşcarea cu noroi. A. Gide spunea că „bunul simţ constă 
în a nu te lăsa orbit de un sentiment sau de o idee, oricât de excelente ar 
putea fi ele, în aşa fel încât să nu pierzi din vedere ansamblul”. Cu 
mâhnire constat că, în politica spaţiului carpato-danubian, Iuda nu este 
doar o persoană, a ajuns să fie şi „o modă”, un vehicul în care „te sui” şi 
din răsputeri depui eforturi să „te menţii”. Această modă încet, încet 
deformează, chiar dacă „te îmbraci” numai cu lenjeria intimă a ei, sperând 
că nu poate fi văzută. Nedoritul chiar şi aşa se produce: tocmai de acolo, 
din acele zone ale intimităţii, începe creşterea micilor malformaţii... ele, cu 
timpul, ies pe lângă guler, pe sub pielea feţei, modificând-o. La o privire 
atentă, parcă se vede pe ea dispreţul, deformarea, reaua credinţă!... 

Voi reaminti, pentru cititorii acestei rubrici, ofensivi şi cu mobilitate 
vinovată, o întâmplare dintre doi şerpi veninoşi, care s-au întâlnit pe o 
punte: „Frate dragă, zice unul, spune-mi şi mie: – Este adevărat că 
muşcătura noastră îi mortală? – Da, îi răspunde celălalt. Atunci află că 
mi-am muşcat limba...”. 

Întrucât mi-a plăcut, în majoritatea situaţiilor, să văd partea plină a 
paharului, voi conchide, mânat de nădejdea că, atâta vreme cât va exista 
– fie şi un mănunchi de români, care va semăna seminţele omenităţii, 
onoarei, credinţei, iertării şi adevărului, „nimeni nu ne va da jos de pe 
pământ”. 

 
 Trei ştiri: 
 

 După moartea misterioasă a sute de mii de păsări şi peşti în 
statul american Arkansas şi a 500 de păsări la Point Coupee, Louisiana, 
recent s-au descoperit încă patru alte cazuri similare. În SUA (statul 
Maryland), Brazilia şi Noua Zeelandă au apărut dintr-odată la suprafaţa 
apei peşti morţi. Publicaţia suedeză Aftonbladet a anunţat descoperirea 
misterioasă a aproximativ 1000 de stăncuţe moarte în oraşul Falköping, 
aflat la aproximativ 150 km nord-est de Göteborg. 20 Minuten Online 

 
 În localitatea Toowoomba din Australia, un bărbat s-a căsătorit 

cu căţeaua lui, Honey. „Tu eşti cea mai bună prietenă a mea şi îmi faci 
zilele fericite”, a spus Joseph Guiso. După „cununie”, Guiso a sărbătorit 
evenimentul împreună cu cei mai buni prieteni ai săi. A.v.U. 
 

 Psihologul american Jesse Bering este convins că omul are în 
interiorul său un instinct religios, care îl deosebeşte de alte vietăţi. El mai 
crede că face parte din natura omului să caute sensul vieţii. www.jesse-
bering.com  

 
 

Nicolae PANAITE 
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Cînd cu moartea lui Michael Jackson, 
aproape două săptămîni mass-media au 
plîns la capătîiul lui. Ce-i drept,  murise 
un fenomen, un mit al vremurilor noastre 

ieşite din ţîţîni. Ca să pricepi 
dimensiunea planetară a bocetelor şi 

istericalelor trebuie să recenzezi impactul 
mega-starului asupra crăiţelor şi a 

oiţelor. Este suficient să ne amintim 
concertele de la Bucureşti, densitatea 
inimaginabilă de fani pe centimetru 
pătrat, căderile în extaz, scandările, 

leşinurile, fericirea de a fi atins epiderma 
albinoasă a fostului negru, chiar cu riscul 
de a fi călcat în picioare, de a fi strivit de 

mulţimea vidată cogitativ, trăind doar 
clipa cea repede a sublimei vecinătăţi cu 

idolul. În acea împrejurare, un Ion 
Iliescu, plimbîndu-se cu Michael la 
braţetă, prin Bucureştiul iubit, a tras 

niscaiva foloase electorale, aflîndu-se 
dumnealui, atunci,  în plină campanie 

prezidenţială. Ex-preşedintele este 
printre puţinii muritori indigeni care ar 
putea să ne povestească  trăirile lui din 
acele momente, schimbul de cuvinte, 

învăţăturile ce şi le-au livrat unul altuia. 
După opul, lansat în urmă cu cîţiva ani, 

Ion Iliescu în dialog cu Vladimir 
Tismăneanu, visez la o carte Michael 

Jackson în dialog cu Ion Iliescu. Succes 
dinainte garantat. Dincolo de orice, 

fenomenul trebuie privit cu îngăduinţă, 
merele nu trebuie amestecate cu perele.  

Nu vom cădea în scufiţa admirabilului 
(şi regretatului) Iosif Sava care, la Seratele 
muzicale din anii ’90, se lansa în adevărate 

filipice împotriva muzicii lejere, 

Cînd îl întrebam pe vreunul dintre ei cum 
era La Cortez (unde eu n-am fost 

niciodată), intram ca-ntr-un fel de „han al 
Ancuţei”, un han intelectual, agrementat 

de savori indicibile, de iubiri şi dureri 
înnăbuşite, proustian, „la umbra fetelor în 
floare”. E lesne de-nţeles că, scriitori şi 

artişti, inclusiv George Lesnea, maestru al 
versificărilor galante, erau atraşi nu doar 
de ambianţa literar-muzicală, filtrată prin 
licori stimulative, ci şi (după propria lor 
mărturisire) de inflorescenţa celor trei 
surori, fascinante nu doar prin voce... 
Din sertarele memoriei, poate şi din 
sertarele scrinurilor, mai pot ieşi, în 

crepusculul conacului cortezian,  
cronici rimate, catrene şi epigrame  

„în doi peri”, improvizate cu fulguranta 
emoţie a pasajului tinereţii. 

Am contrapus, ostentativ, un „mit 
planetar”, cu unul de aceeaşi dimensiune, 
însă fără ghilimetele peiorative, şi cu un 

mit local, de o perpetuă bucurie interioară, 
în care ne regăsim mai ales cei de-o 

anumită vîrstă şi de-o anumită cultură.  
În definitiv, şi unii şi alţii – iubitori de 

muzică, de spectacol, de mişcare. 
 Doar că mitul Michael se adresează mai 
mult  trupului, pe care-l supralicitează 

paroxistic, în timp ce mitul Pavarotti, sau 
Cortez, este o hrană pentru spirit.  
Şi pe cînd primul va dispărea  

– ca orice modă – celălalt, în mod sigur,  
se va înscrie în durată. 

 
Nicolae TURTUREANU 

 

visînd cu ochii deschişi stadioane 
arhipline, unde să se cînte doar Bach ... 

Un Pavarotti, chiar dacă umplea arenele – 
împreună cu Domingo, cu Jose Carerra, 

cu Viorica Cortez, cu, mai încoace, 
Angela Gheorghiu – cînta mai ales arii 

celebre din opere, o muzică, totuşi, 
accesibilă unui public mai larg. 

Şi, apropo, am văzut recent, pe TVR 
Cultural, un excelent documentar despre 
viaţa şi opera Vioricăi, prima dintre cele 
Trei surori, nu de Cehov, ci de Cortez de 
la Doi Peri. Ce carieră strălucitoare! Şi 

cîtă modestie, cît bun simţ în pasionanta 
relatare a poveştii vieţii ei, a spectacolelor 
susţinute pe cele mai prestigioase scene 

ale lumii, în compania „monştrilor sacri” 
ai scenei lirice! Cînd reporterul a 

zgîndărit-o, doar-doar o da la iveală cîte 
ceva din „culise”, singura dezvăluire a 

fost că, pe măsură ce se impunea pe scena 
Operei din Bucureşti, unele colege n-o 

mai salutau sau nu-i răspundeau la salut...  
Fără a da, desigur, vreun nume. 
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Sora mai mică, Mioara, a  făcut şi ea o 

frumoasă carieră muzicală, cu împliniri şi 
frustrări care ţin mai ales de mediul 

carpato-dunărean în care a fost obligată să 
evolueze. Întrucît, după ce Viorica a ales 
lumea liberă, era limpede că Mioara n-are 

nici o şansă de a trece graniţa... M-a 
vizitat, în mod surprinzător, în vremea cînd 

muzeografiam la Vila Sonet,  
mărturisindu-mi tristeţea (şi exasperarea) 

de a nu-şi găsi un loc în Iaşii vechilor 
iubiri, aflîndu-l mai uşor la Timişoara,  

la Braşov sau în altă parte. 
Îmi aducea, totodată, din Bucureşti, gîndul 

cel bun al Mihaelei Gafencu, secretară 
muzicală la Opera Română din Iaşi şi 

ferventă comentatoare de arte vizuale, prin 
anii ’70-’80, la revista Cronica. 

Nu știu ce profesie şi vocaţie a avut/ are a 
treia dintre surorile Cortez, nu-i ştiu nici 
numele, întrucît n-am văzut filmul de la 

început. Oricum, filmate împreună în 
oaza de linişte şi de poezie de la Doi Peri, 
povestind, evocînd întîmplări şi personaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

din  fericita lor copilărie şi adolescenţă, 
au revigorat unul din locurile geometrice 
ale Iaşului, unul din miturile fertile ale 
acestui oraş. În anii ’50-’60-’70, acolo,  

La Cortez, se desfăşurau adevărate  
serate muzicale şi de poezie,  
la care participa (o parte din)  

floarea cea vestită a Iaşului literar-artistic.  
Le-am auzit evocate, aceste reuniuni, de 
Lesnea şi de Spătărelu, de Aurel Leon  

şi de Pavalache, de Florin Mihai Petrescu  
şi George Rodi Foca,  

de Mihai Ursachi, de Zilieru,  
de Andi Andrieş, de atîţia alţii. 

Nu sunt ceea ce se cheamă un împătimit al 
emisiunilor de televiziune. Dacă mă uit, dacă mai 
trag cu ochiul, o fac îndeobşte din inerţie sau 
pentru că, în acele momente, nu am ceva mai bun 
de făcut. Sigur, sînt şi „provocări” − termen la 
modă − care nu mă lasă indiferent, ba chiar îmi 
aţîţă curiozitatea. Dar şi mai des ceea ce văd şi 
ceea ce aud îmi creează stări de iritare, de 
enervare. De − sictir!... 

Mă scoate din sărite, de pildă, limbariţa unor 
„moderatori” şi, mai ales, a unor „moderatoare”. 
Rar vezi cîte unul (sau câte una...) care are 
răbdare să-şi asculte interlocutorul. Cu o nesimţire 
de prost crescuţi, întrerup invitatul din studio, 
socotind pesemne că ei au şi primul şi ultimul 
cuvînt. Chiar dacă persoana din faţa lor dă să mai 
spună ceva, redactorul abuziv al cărui profil îl 
conturăm aici îşi duce fraza, imperturbabil, pînă la 
capăt. Cum să nu?... Doar ei sânt jupînii care 
contează. 

Mă întreb totuşi de ce invitaţii al căror discurs e 
jugulat în felul ăsta nu reacţionează. Nu se simt 
jigniţi? Nu se simt frustraţi? De ce nu au tăria să 
se impună în faţa „teleaştilor” care se tot bagă în 
vorbă? Rămîn molcuţi, zîmbitori, politicoşi. Nu l-am 
văzut pe unul care să-şi iasă din sărite şi să-şi 
pună la punct găzdoiul. O fi asta bună creştere, 
dar, în cazul multora, parcă se întrevede un minus 
de personalitate.  

Şi încă o chestiune... De ce naiba li s-o fi zicînd 
ipochimenilor pe care îi luăm aici în vizor − 
„moderatori”? Păi cum adică? Când îi vezi cum îşi 
lasă invitaţii să vorbească toţi odată, la vreo „masă 
rotundă”, într-un gălăgios haloimăs, îţi vine să le 
spui să se lase de meserie! Le place gîlceava din 
platou − chipurile, emisiunea are puls! Îşi închipuie 
că ei sînt vioara întîi în cacofonia pe care o 
încurajează − ceea ce, vai de capul lor, n-are cum 
să fie cazul! Şi o fac pe „moderatorii” (cuvînt care 
provine probabil de la verbul „a modera”), cînd 
dumnealor nu urmăresc de fapt decît scandalul. 
Nu li s-ar potrivi mai bine etichetarea de – 
instigatori?  

Dar, despre asta, probabil că vom mai avea 
prilejul să vorbim.  

Florin FAIFER 
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În pagina de prezentare a Facultăţii de Filosofie a 

Universităţii din Iaşi, între personalităţile care au ilustrat aceasta 
instituţie figurează, şi numele lui Alexandru Claudian, plasat 
între Petre Andrei şi Ştefan Bârsănescu. Personalitatea şi opera sa 
sunt însă mai puţin cunoscute şi analizate, în comparaţie cu a 
celorlalţi din această galerie. După dispariţia tragică a lui Petre 
Andrei, catedra de sociologie de la universitatea ieşeană i-a fost 
încredinţată lui Alexandru Claudian (1898-1962), fost asistent al 
lui Ştefan Zeletin, aflat la Iaşi încă din 1929. A suplinit catedra 
de sociologie şi etică, dar şi pe cea de istoria filosofiei, a predat şi 
psihologie, pentru a deveni titular definitiv la logică şi teoria 
cunoaşterii. Între anii 1937-1938 a fost bursier al statului francez, 
colaborând cu Maxime Leroy, cel care pregătea Histoire des 
idées sociales en France, şi cu alt istoric al ideilor, Henry 
Gouhier. Fusese apropiat de Dimitrie Gusti, participase chiar la  a 
patra campanie a echipelor monografice, la Fundul Moldovei, 
Gusti i-a propus o poziţie la Bucureşti, dar Claudian se simţea 
spiritual mai aproape de  Zeletin şi Petre Andrei, de orientarea 
ieşenilor spre sociologia generală şi sociologia culturii. Era 
recomandat de preocupările şi de opţiunile sale ideologice. O 
formaţie enciclopedică, un spirit analitic, critic, căutând erorile în 
concepţiile marilor gânditori („sociologia erorii” a fost una dintre 
preocupările lui constante). Dar şi poet sensibil, bun cunoscător 
al literaturii franceze. Nu era numai un gânditor profund, ci şi un 
profesor cu har, reuşise să adune în jurul său un grup de  tineri 
studioşi, dotaţi, cărora le sădea preţuirea pentru cunoaştere şi 
gândire raţională, sensibilitate şi toleranţă. Un fost elev al său, 
Vladimir Krasnaseschi, evoca, cu căldură, metoda lui didactică: 
discuţii la seminarii, dar şi pe străzile Iasului, în grădina Copou, 
în excursii. O grupare de idealişti, o şcoală? Intre aceşti adepţi: 
Petre Botezatu, Ernest Stere, Vl. Krasnaseschi, Vasile Uglea, 
George Văideanu, Ion Străchinaru. Era preţuit şi de către 
importanţi  intelectuali din Bucureşti şi Iaşi, între care Tudor 
Vianu, Ştefan Cioculescu, N. Bagdasar, N.I. Popa, Ştefan 
Bârsănescu,  Al. Dima, Vasile Pavelcu.  

S-a manifestat de timpuriu ca un  spirit critic,  credea într-un 
socialism care va aduce „organizarea raţională în viaţa economică 
şi politică a omenirii” şi „libertate  în domeniul vieţii spirituale”. 
Încă  student, îi dezavua pe cei ce au împins ţara în război, iar  
împreună cu alţii  redacta manifeste şi proteste pe care le afişau la 
căminele studenţeşti sau în unele ziare. S-a înscris în Partidul 
Social Democrat unde a devenit un militant activ. Un intelectual, 
adept al muncii pozitive şi construcţiei sociale, un vizionar, un 
luptător împotriva dictaturilor, a extremismelor de dreapta pe care 
le caracterizează ca instigatoare la ură. Într-un text din 1937, 
Intelectualii şi dictatura, scria: „Dictatura e visul celor disperaţi şi 
incapabili de luptă şi muncă, a celor care aşteaptă  de la o minune 
ceea ce slăbiciunea lor nu poate îndeplini”. Speranţa lui era că 
„dictaturile sunt trecătoare” şi că viitorul era al „libertăţii 
spirituale”, al „blândeţii şi toleranţei” pe care nu le pot garanta 
decât „ideea democratică”. De la Alba-Iulia, unde era refugiat 
împreuna cu profesorii universităţii, salută  noua orientare a ţării, 
publicând în ziarul Libertatea din 9 septembrie 1944, o scrisoare-
manifest, „în numele a două decenii de credinţă socialistă”: 
„Trăiască  dreptatea pentru cei care muncesc... libertatea gândului, 
democraţia socială română”. Salutînd cu entuziasm timpul ce se 
anunţa, se angaja la clădirea noii societăţi. 

Acelaşi, în 1 noiembrie 1961: este remarcabilă  insistenţa şi 
regularitatea întâlnirilor lui AC cu G. Văideanu. Agentul îl urmăreşte 
pe AC, vede de cîte ori vine Văideanu, raportează întâlnirile cu 
Ernest Stere. Activ, Mandea îl caută mereu pe cumnatul lui AC. În 
ziua  de 12 mai 1961, plimbându-se pe Aleea Sadoveanu cu soţia, îl 
întâlneşte pe profesorul Stere cu soţia; soţiile se cunoşteau şi au stat 
de vorbă. Cine oare e acest Mandea? Îl urmăreşte cu tenacitate pe 
AC, scrie de zor, de pildă, în 3 martie 1961: „Este extrem de dificil să 
te întreţii cu el, deoarece cere foarte mare prudenţă, în discuţii, fiind 
foarte sensibil şi bănuitor”. În 6 ianuarie 1961: l-a văzut la Claudian 
pe profesorul Paul Ioan, a stat o oră şi jumătate, s-au despărţit cordial 
la poartă. Individul a stat în acest timp afară şi a supravegheat. În 
ianuarie: Avea soţie, probabil o meserie, cred că era un intelectual, 
din moment ce-l acceptă Claudian. 

 Ce devotament, ce fervoare! M-a intrigat acest Mandea pentru 
că i-am mai întâlnit numele undeva: în dosarul Traian Gheorghiu am 
dat de o notă a lui Mandrea (Mandea?) din 21 august 1954, scrisă de 
mînă, îngrijit, elegant, despre Al Claudian: a investigat pe la vecinii 
lui Claudian, unul crede că „a fost arestat pentru că era un intelectual 
de vază cu păreri de dreapta”; fostul maior, care locuieşte în aceeaşi 
curte, crede că acesta a „militat şi chiar propagat teorii fasciste de tip 
hitlerist şi că era periculos pentru regimul nostru”. O informaţie 
preţioasă: una dintre primele persoane vizitate de Alexandru 
Claudian  după ce a ieşit din închisoare a fost Tr. Gheorghiu. Acesta 
îl caracterizează pe AC ca ducând o viaţă izolată, în „turnul de 
fildeş”. Deci Mandea e mai vechi! 

Revenit la Iaşi, în noile condiţii, îşi intensifică activitatea în 
PSD. Dar, curios, nu mai poate lucra la Universitate, i se 
desfiinţează catedra de sociologie şi  ocupă postul de conferenţiar 
de psihologie la  Institutul de Medicină din Iaşi, apoi, în 1954, pe 
cel de secretar de secţie al Academiei Române, transferându-se în 
cele din urmă la filiala din Iaşi a Academiei pe postul de 
cercetător ştiinţific. Ce se întâmplase? La ruptura PSD, când o 
parte se uneşte cu Partidul Comunist, Claudian şi grupul său de la 
Iaşi optează pentru gruparea lui Titel Petrescu şi candidează în 
1946 pe listele PSDI, al treilea pe listă. Diagnostica erorile altora, 
dar nu şi-a dat seama de „eroarea” sa, în noul context social. 
Devenise inamic. In  august 1952 este arestat şi internat, fiind 
eliberat în mai 1954, cu domiciliul la Iaşi. Nu are serviciu, 
locuieşte  în casa colegului şi prietenului Mircea Spiridoneanu. 
Nu se putea avea încredere în acest vechi militant pentru 
libertatea gândirii şi, la 10 august 1957, i se deschide dosar  de 
urmărire informativă (dosar CNSAS I 259309, două volume). 
Cineva  „face cunoscut” că cei din grupul lui Claudian vor „să 
reîncepă o acţiune de reorganizare a PSDI”, iar din „datele 
compromiţătoare arătate” reiese că poate fi încadrat pentru 
„participare în cadrul partidelor şi organizaţiilor burgheze pentru 
subminarea statului”. Curioasă interpretare: un militant socialist 
se metamorfozează deodată în membru al unui partid burghez, 
devine „element duşmănos”. Din „materialul furnizat de agentură 
a rezultat că  ascultă posturi de radio imperialiste şi îşi manifestă 
speranţa în schimbarea regimului actual şi introducerea în ţară a 
unui regim politic occidental”. Mai rezultă că lucra la „nişte 
studii pe care intenţionează să le publice atunci când se vor 
schimba lucrurile”. Insă nu s-a putut stabili „caracterul acestor 
scrieri”, dar sigur sunt interesante, fiind vizitat de Traian 
Gheorghiu, fost secretar al PNŢ Iaşi, eliberat şi el din C.M. în 
mai 1954 şi care e de asemenea urmărit, fiind verificat pentru 
nişte „scrieri antimarxiste”. Îl mai vizitează numitul Vasile 
Uglea, fost secretar al PSDI Iaşi, care „e încadrat cu doi 
informatori”. Statutul lui Claudian: nu are serviciu, locuieşte la o 
profesoară văduvă (sora colegului său), e suspect şi pentru că 
„este un element retras, cu o fire închisă, din care cauză nu a 
putut fi dirijat şi nici recrutat un element în jurul său”. Primeşte 
vizita unor persoane mai ales după ce se înnoptează şi atunci  se  
instituie o echipă operativă de supraveghere. Planul de măsuri 
din 1 martie 1962, cu câteva luni înainte ca „obiectivul” să 
părăsească această lume, prevedea „stabilirea şi concretizarea 
concepţiilor sale social-democratice de dreapta (s.n., A. N.)”, cu 
deosebire: identificarea şi verificarea amănunţită a tuturor 
persoanelor ce întreţin legături cu obiectivul; stabilirea şi 
documentarea obiectivă a tuturor formelor de activitate 
duşmănoasă; identificarea legăturilor cu Ştefan Bârsănescu, G. 
Văideanu, P. Botezatu, I. Străchinaru, prin interceptarea 
convorbirilor telefonice şi a corespondenţei; pregătirea 
condiţiilor pentru o percheziţie şi introducerea tehnicii operative 
TO (de ascultare); supravegherea obiectivului mai ales în ziua de  
26.03.1962, ziua sa de naştere. Nici pînă atunci n-a fost slăbit 
deloc. În 13 martie 1959, un informator, Gh. Andrei (nu cred că e 
nume real) descrie concepţiile, atitudinile, intervenţiile lui 
Claudian la Filiala Academiei, la şedinţele de învăţământ politic 
şi apreciază că „atitudinea sa este aceea a unui om agitat, 
suferind teoretic (filosofic) de situaţia istorică care se găseşte în 
ţara noastră”. Deşi are pregătire filosofică, declar că e „foarte 
grea această materie” (scris îngrijit, de om cultivat). Mai 
informează că la Bucureşti îl vizitează pe G. Călinescu. O altă 
„sursă”, Alistar Ioan, este foarte activă, îl vizitează, dă note 
informative despre Claudian, Botezatu, Străchinaru; dar nu 
totdeauna răuvoitoare. Într-o notă din 21 iunie 1961 scrie că „nu 
am găsit în nici una din poeziile lui în forma şi nici în conţinutul 
lor”. Dar căpitanul I.C., care ghidează sursa, comentează:  
agentul Alistar Ioan este nou recrutat,  nota mi-a fost dată la a 
doua întâlnire, când a venit cu manuscrisul poeziilor lui 
Claudian. Din analiza poeziilor şi a supravegherii se confirmă 
ceea ce informează. Agentul Mandea, după o convorbire cu 
cumnatul lui Claudian, spune că acesta „trăieşte intr-o continuă 
frică de arestare” şi evită să iasă din casă; „situaţia lui Claudian 
este un mister pentru toţi vecinii, cît şi pentru cei apropiaţi lui”. 
Acest agent are şi iniţiative: pe 23 septembrie 1960 anunţă 
triumfător că l-a identificat pe individul misterios cu care s-a 
întâlnit Claudian şi a stat de vorbă pe o bancă, el este George 
Văideanu de la Secţia de învăţământ a Sfatului popular. Iată:    
„L-am identificat în următoarea împrejurare. Aflat în faţă la 
Filarmonică, l-am văzut împreună cu un cetăţean, m-am luat 
după el, s-a salutat cu un cetăţean pe stradă, l-am acostat şi 
întrebat de numele celui salutat şi acesta, binevoitor, mi-a spus 
cine e şi unde lucrează şi că are un frate sau văr maior în armată”. 
Acelaşi agent, în 26 mai 1961, raportează că l-a întâlnit pe 
Alexandru Claudian, dar era rece, nesuferit: „profesorul era 
nervos, agitat şi absent, aşa că uneori aveam certitudinea că 
vorbesc singur. Dacă aş fi insistat prea mult  cred că aş fi greşit 
deoarece l-aş fi făcut ca altădată să mă evite ca fiind un om 
plicticos şi nepoliticos”. Fără îndoială, individului îi place ceea 
ce face, simte că are vocaţie. Câți vor fi fost ca el? Căpitanul Ilie 
I. îl instruieşte pe agent să nu-l agaseze când e prost dispus, 
deoarece acesta e bolnav, după cum reiese din corespondenţa 
desfăcută, dar să-i ofere ziarul L’Humanité, ca altă dată. 
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De ce era atât de primejdios Alexandru Claudian şi grupul 
său, de fapt un grup de idealişti, de teoreticieni izolaţi? Un 
memoriu al Cercului de studii al PSDI Iaşi, condus de Claudian 
şi Botezatu, elaborat în perioada alegerilor, atunci când încă mai 
sperau,  ajunge la concluziile:  PSDI nu e un partid marxist, nu e 
un partid al luptei de clasă pentru că lupta înseamnă doar luptă, 
învrăjbire, niciodată acomodare şi echilibru social; PSDI acceptă 
şi colaborarea, armistiţiul. E un partid al acţiunii de clasă. 
„Suntem un partid de revoluţie, dar nu un partid revoluţionar”; 
PSDI militează pentru evoluţie socială şi economică, pentru 
mişcare. Revoluţia este compromisă de către extremismele 
legionare şi comuniste. PSDI trebuie să fie un partid al 
reformelor sociale şi culturale, al fiscalităţii democratice, dar fără 
zguduiri revoluţionare. Acest Partid militează pentru „libertate 
spirituală şi politică, adică pentru democraţie, reforme sociale 
adânci, generoase, curajoase, radicale, adică occidentalism”. Şi: 
„Să nu scriem nicăieri şi niciodată Partid marxist – luptă de clasă 
– revoluţie. Să nu ne lăsăm antrenaţi în jocuri primejdioase”. 
Desigur, altceva. Nici o asemănare cu ceea ce ajunsese ramura 
PSD unită  cu partidul atunci  la putere.  

Claudian, spun toţi cei care l-au cunoscut, era nu doar un 
excelent tălmăcitor din Horaţiu, Ronsard, La Fontaine, Hugo, 
Sully Prudhome, ci şi un poet sensibil şi discret. Călinescu îl 
caracterizează „intelectual fin, visând la boema aristocratică a 
cărţilor”. În nişte amintiri ale lui Petru Drăgulin, din timpul 
recluziunii, găsesc fraza: „Mai departe de la Capul Midia, 
sufletele negre ne-au purtat în colonia de muncă de la Năvodari. 
Nu voi uita uşor caracterul şi omenia poetului Alexandru 
Claudian, ca şi pe acelea ale profesorilor ieşeni Petru Botezatu, 
Constantin C. Angelescu…”. Un poet surâzător, blajin, mai 
descopăr altundeva, căruia abia în 1972 i se editează, postum, un 
volum, Senin, din vasta sa producţie lirică. A scris mult, 
îndeosebi după eliberarea din închisoare, încercând să se 
elibereze, prin poezie, de teroarea presiunii. Temele sunt acum 
natura, timpul, biblioteca, retragerea în faţa diurnului agresiv. Va 
fi cândva recuperat în întregime Alexandru Claudian? 

 
Lucrările lui principale sunt: Cercetări filozofice şi sociologice, Iaşi, 

Tipografia Concesionară Alexandru Ţerek, 1935; Colectivismul în 
filozofia lui Platon, Iaşi, Tipografia Concesionară Alexandru Ţerek, 
1936; Originea socială a filosofiei lui Auguste Comte, Bucureşti, 
Fundaţia pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, 1936; Cunoaştere şi 
suflet, Iaşi, Tipografia Concesionară Alexandru Ţerek, 1940; Prelegeri de 
etică (curs dactilografiat, susţinut la Iaşi între 1940-1941); Reflexiuni 
asupra războiului actual, Bucureşti, Editura Tinerimea Liberă, 1945; 
Antisemitismul şi cauzele lui sociale, Bucureşti, Editura Partidului Social-
Democrat, 1945 (reeditare Bucureşti, Editura Albatros, 2000); Originea 
socială a spiritualismului substanţialist (manuscris); Originea socială a 
filosofiei lui Leibniz (manuscris).  

Adrian NECULAU 
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JALEA a fost mare, la fel de mare precum au fost JAFUL şi 
JARUL rămase în urma năvălitorilor. Toate încercările de a-i prinde 
din urmă pe străini s-au năruit. Cu sufletul cernit, Oşteanul s-a întors 
în Aşezarea Căpeteniilor împreună cu fiica salvată din urgie. La un 
an după naştere, a avut loc ceremonia de Numire în Lume. Noul 
născut, aflat la vârsta vredniciei primului an, era purificat cu Apă 
Vie, apa din Izvorul numit Uluc, izvor aflat în orizontul întâlnirii 
Dealului cu Valea. În aceeaşi clipă, Sfătuitorul rostea Numele celui 
care urma să intre în Lume. Pentru fiica Oşteanului, Adunarea 
Căpeteniilor a ales numele Zeiţei Mame a tuturor celor care trăiau în 
Ţinutul Andrilor. Fata a fost numită JIA. În limba andrilor, JIA 
însemna viu şi viaţă. Prin aceasta, Adunarea Căpeteniilor a consfinţit 
recunoştinţa neamului Andrilor pentru jertfa familiei Oşteanului. În 
Reţea acest fapt a fost comentat multă vreme. Au fost lingvişti, 
membri ai Reţelei, care au produs argumente consistente privind 
predispoziţia fonetică a andrilor şi a celor care le-au continuat 
neamul de a rosti „v”-ul precum un „j”, explicaţie aplicabilă, spre 
pildă, vinului, rostit drept jin. În povestea noastra, Jia, fiica salvată a 
Oşteanului, a semnificat forţa şi speranţa vieţii.  

Drumul lacrimilor… 
 

Când Jia intră în anii adolescenţei, zilele Oşteanului s-au apropiat 
de capăt. Atunci Jia a aflat povestea şi a ştiut petru prima dată că în 
lume ar putea să trăiască încă mama şi sora sa geamănă. Bătrânul 
oştean i-a spus Jiei cele aflate de la Sfătuitor şi care nu puteau fi 
spuse decât în clipa dintre lumi. Sora sa ar putea fi găsită doar dacă 
ea, Jia, păşind desculţă ar urmări firul apei care izvorăşte din locul 
din care mama şi sora Jiei au fost răpite de străini. După ce bătrânul 
Oştean a plecat în lumea celor din Deal, Jia a purces către locul 
naşterii, hotărâtă să urmeze calea apei către mama şi sora sa. 

În locul bătăliei cu străinii din anii de demult, nedumerirea a fost 
totală. Locul era uscat, chiar sterp. Nici urmă de apă! Mâhnirea Jiei a 
fost fără margini. Ideea întâlnirii cu sora pierdută se dovedea o 
închipuire. Lacrimile au izbucnit năvalnic şi atunci a început să curgă 
drumul, drumul lacrimilor. Iar drumul lacrimilor a început să curgă 
către ţinuturile din Sud. 

Întâmplările şi înfăptuirile au fost numeroase şi pline de miracol. 
Lacrimile Jiei atrăgeau alte lacrimi, dobândeau afluenţi care mai 
târziu s-au numit Jijioara, Bahluiul, Miletinul şi mulţi alţii. Şuvoiul 
lacrimilor a trecut pe lângă Aşezarea Căpeteniilor, numită mai târziu 
Andrieşeni, după ce, ceva mai devreme, trecuse pe lângă locul 
ultimei bătălii cu străinii, cu oamenii Răului, drept care aşezarea cu 
pricina s-a numit Răuseni. Mai spre sud, drumul lacrimilor a trecut 
prin apropierea morii de apă meşteşugită de către bătrânul Iacov, cel  
care, prin diminutivul său, Iasa, a dat numele Iaşilor, drept care, în 
Reţea, unii au spus că aşezarea Iaşilor este locul de rădăcină al 
neamului Iacobilor.  

Revenind la drumul lacrimilor, trebuie spus că, mai jos de 
aşezarea Iaşilor, în locul numit Gorban, Drumul Lacrimilor Jiei  s-a 
întâlnit cu un alt drum al lacrimilor, cu Drumul Prutului, născut din 
lacrimile mamei şi ale surorii răpite de străini, cele două drumuri 
mergând îngemănate spre mare. Suferinţa de peste ani şi-a aflat 
alinarea. 
 

JI-JIA, îngemănarea în suferinţă și speranţă 
 
Veghind asupra stării lucrurilor din ţinutul andrilor, Sfătuitorul a 

hotărât că râul născut  din lacrimile Jiei să se numească Jijia, drept 
simbol al îngemănării în suferinţă, lacrimi şi durere a celor două 
surori. În numele noului râu, Jia este prezentă de două ori, atât prin ea 
însăşi cât şi prin sora sa geamănă, pierdută din leagăn. JI-JI-A a fost 
numele râului născut din lacrimile Jiei, plecată în căutarea mamei şi a 
sorei pierdute… 

 Ce s-a întâmplat mai departe? Oamenii Reţelei spun că s-a 
întâmplat tot ceea ce era normal să se întâmple. Jia s-a întors în 
Aşezarea Căpeteniilor, şi-a aflat Perechea însoţindu-se cu un Viteaz 
venit tocmai din Valea Siretului. Jia şi soţul său şi-au făcut casă 
trainică în Aşezarea Căpeteniilor, pe Vale, în apropierea Jijiei. În 
fiecare dimineaţă, Jia avea sub ochi curgerea lacrimilor în matca 
Jijiei şi-şi simţea aproape mama şi sora pierdute. Din lacrimi s-au 
hrănit holdele şi turmele de pe Valea Jijiei. Din lacrimi s-au alcătuit 
bălţile bogate în peşte de la Larga Jijia. 

 

Dumitru IACOB 
 

(continuare în pagina 22) 

Jijia – mitul  ca  formă  de  întemeiere 
 

Ce poţi face atunci când Jijia îţi este pe retină şi mai ales 
îţi este în minte, dar eşti, în sens spaţial, departe de Jijia? Ce 
poţi face atunci când ştii totul despre Jijia, îi ştii mirosul şi 
gustul, aromele, obiceiurile de primăvară, de vară şi de 
toamnă, îi ştii locurile şi oamenii din aşezări, dar nu-i ştii… 
biografia, ştii de unde izvorăşte dar nu ştii de unde se trage, 
ştii unde se varsă dar nu ştii către cine îşi duce unda valului? 
Ce faci atunci când stratul empiric al minţii arhivează cu 
generozitate tot ceea ce simţurile au primit despre viaţa 
oamenilor pe Valea Jijiei, dar stratul raţional este, din păcate, 
mult mai sărac, lipsit fiind de informaţii care ar putea exista în 
enciclopedii şi baze de date şi care de fapt nu prea există?  

Ce poţi face deci, într-un asemenea context epistemic? 
Într-o asemenea situaţie, întotdeauna soluţia a fost… recursul 
la metodă! Din punctul nostru de vedere, faptele cele mai 
adânci, în sens mental şi emoţional, din arhitectura realităţii se 
află în mituri. Mitologia şi cunoaşterea miturilor sunt izvoare 
semnificative pentru înţelegerea începuturilor şi a sensurilor 
primare ale unei realităţi. 

Miturile privind Jijia şi Valea Jijiei lipsesc, sau mai 
curând nu ne sunt nouă cunoscute; însă miturile pot fi 
reconstituite şi reconstruite în temeiul semnelor, indiciilor pe 
care ele le-au lăsat în limbă, în cuvinte, în firea şi în 
obiceiurile oamenilor. Drept urmare, reconstrucţia mitică a 
Jijiei este una dintre alegerile metodei noastre… 

 

De unde ştim  povestea? 
 

Pur şi simplu povestea o ştim din REŢEA. Povestea este 
cunoscută în Reţea şi este împărtăşită tuturor celor care au urechi 
să audă, minte să înţeleagă şi mai ales dorinţa de a şti mersul 
lucrurilor. Reţeaua există dintotdeauna şi lucrează dincolo de 
convenţiile vremelnice ale oamenilor şi de orânduiri. Unii spun că 
Reţeaua este alcătuită mai ales din mătuşi, din femei de vârstă 
mijlocie, cu o enormă poftă de viaţă, care ştiu totul despre toate, 
care sunt alături de tine de la naştere şi nuntă până la 
înmormântare, femei care ştiu întotdeuna ce trebuie făcut şi care 
nu-şi pierd cumpătul mai ales atunci când toate sunt ieşite din 
ţâţâni. Se poate ca mătuşile să fie mai numeroase, dar nu sunt 
singure. În Reţea există şi uncheşi, sfătoşi şi plini încă de vigoare, 
mereu  în stare să dea o noimă  lucrurilor care par de neînţeles, cât 
şi copile cu tinereţea abia mijită, iuţi precum zvârluga și cu 
mintea deja deschisă spre sensul lucrurilor. 

Din Reţea nu lipsesc bărbaţi în puterea vârstei, umblaţi la şcoli 
şi umblaţi în lume, cu mintea plină de idei şi cu chimirul plin de 
bani, precum şi băietani, precum, spun unii, Nică al lui Ştefan a 
Petrei din Humuleştii Neamţului. De fapt Reţeaua cuprinde oameni 
de toate felurile, de toate vârstele şi din toate stările. Oamenii 
Reţelei pot fi întâlniţi la hanuri, încă din vremea Ancuţei, pot fi 
întâlniţi în trenuri, pe băncuţele din faţa caselor, peste tot unde 
oamenii se gândesc pur şi simplu la ceilalţi oameni ca la nişte 
oameni. Oamenii din Reţea se feresc ca de… dracu de cei care au 
întocmit, în vremurile mai noi, Reţeaua celor cu chipuri pe sticlă. 
Noua reţea este un fel de drăcovenie colorată care nu trăieste şi nu 
lucrează decât pentru folosul propriu. Reţeaua care vine din 
vremurile de demult este altfel făcută. Toţi oamenii care alcătuiesc 
Reţeaua se simt şi se recunosc între ei prin firescul şi naturaleţea 
gesturilor, a trăirilor, prin respectul datorat omeniei şi miracolului 
vieţii.  

De-a lungul vieţii, am interferat frecvent şi intens cu oameni ai 
Reţelei. Uneori am sentimentul că eu însumi fac parte din Reţea. 
Acum, important este că datorez Reţelei povestea Jiei şi a Jijiei.  

 

Întâmplări din lumea agricultorilor olari … 
 
Erau vremurile de demult dinaintea vremurilor de demult. Iar 

înaintea acestora trecuseră alte vremuri de demult. În vremurile şi 
în locurile la care ne referim noi multumită celor ştiute din Reţea, 
agricultorii sedentari din meleagurile noastre trăiau într-o lume 
plină de confort şi rafinament.  

mitologia unui râu: JIJIA 
Aşezările lor se vor numi mai târziu oraşe. Ceramica produsă 

de agricultorii sedentari a rămas neegalată de-a lungul timpurilor. 
Mereu a fascinat măiestria construirii desenelor decorative în 
spirală. 

Unde s-au întâmplat toate acestea? Din nou Reţeaua, care lucra 
natural şi în acele vremi, ne este de ajutor. Totul se întâmpla în 
Uscatul cel Mare, în lumea înconjurată de Ape. Partea de lume de 
care se leagă povestea noastră este mărginită la Soare Răsare de 
Ţinutul Niprului, iar la Soare Apune de Ţinutul Carpilor, ţinutul 
celor care, se spune, au dat mai târziu numele Munţilor Carpaţi. La 
nord erau alţi munţi iar la sud partea noastră de lume era mărginită 
de mare. 

Potrivit Reţelei, oamenii care populau din veac aceste locuri 
erau andrii. Se pare că numele lor spunea ceva despre bărbaţii 
lumii de la începuturi. Căpeteniile lor şi oraşul de căpătâi al 
ţinutului se aflau în inima locului, pe o falnică culme de deal, cu 
deschidere spre cele patru vânturi şi spre ape. Dovezile în acest 
sens au fost numeroase şi au fost scoase din pământ. Au fost oale şi 
fragmente de oale cu desene încrustate şi pictate în spirală şi au fost 
urme de aşezare omenească urbană. Deşi, în vremurile mai noi, 
aşezarea din aceste locuri a fost una cu totul modestă, niciodată n-a 
fost pierdută urma falnică a începuturilor. Sunt unii, din Reţea, care 
spun că pe locul Aşezării vechilor căpetenii s-ar afla în anii 
dincoace o localitate numită Andrieşeni. Noi n-am avut cum 
verifica această informaţie, dar, ca de obicei, avem încredere în 
adevărul Reţelei.  

 

Jia, sora fără de soră! 
 

Eroul nostru trăia în Aşezarea Căpeteniilor din Ţinutul 
Andrilor. Era un vrednic şi vechi Oştean. În tinereţe, fusese dascăl 
al băieţilor care ieşeau din copilărie şi care trebuiau să deprindă 
atât meşteşugul vorbirii potrivite în cetate cât şi ştiinţa folosirii 
armelor. Mai târziu, vremurile s-au învolburat. În partea din nord a 
ţinutului erau tot mai des văzuţi străinii, cei care purtau arme de un 
fel nou, din fier. Încăierările au devenit tot mai dese. Din porunca 
Adunării Căpeteniilor, Oşteanul împreună cu tânara lui soţie merg 
în Nordul ţinutului, acolo unde era nevoie de curaj, de vitejie şi de 
apărare. Au fost ani grei de bătălii aproape neîntrerupte, dar şi ani 
cu momente de fericire. Soţia Oşteanului a născut, într-o zi 
frumoasă de primăvară, două fete gemene, frumoase şi sănătoase. 
Urgia n-a aşteptat prea mult. În timpul nopţii – povestesc oamenii 
din Reţea –, străinii au atacat! Lupta a fost cumplită, iar pierderile 
au fost numeroase. Familia Oşteanului a fost ruptă în două. Soţia 
Oşteanului şi una dintre fetele gemene au dispărut, răpite de străini. 
Miraculos, celaltă fată  a fost salvată! 

 
  CCRROONNIICCAA  ••  MMIITTOOLLOOGGIIII  

     Valea Jijiei a fost şi încă este considerată  un spaţiu 

social-istoric si demografic caracterizat prin izolare (sau 
numai depărtare de Centru!?), sărăcie,  înapoiere. Aceste 
locuri n-au cunoscut efervescenţa unor zone de dezvoltare 
rapidă, deşi linia ferată Iaşi-Dorohoi a unit aşezările de pe 
Jijia încă din 1896.   

Deşi fără o istorie mare, fără localităţi importante 
(desigur, dacă nu considerăm Iaşul și Dorohoiul oraşe 
legate de Jijia) sau locuri istorice foarte cunoscute, Valea 
Jijiei  este marcată de  unele evenimente, personalități şi 
înfăptuiri care o singularizează. Ştiind mai bine zona 
Ungureni, eu pot aduce ca mărturie descoperirile 
arheologice de la Mândreşti, Universitatea Populară de la 
Ungureni sau viaţa de la curţile din Tăuteşti-Borzeşti, un 
conac în care boierii luminaţi din familia Romano au 
întreţinut o efervescenţă social-culturală semnificativă. 
Valea Jijiei a dat şi figuri de seamă, de la Enescu, născut la 
Liveni, pe lîngă Vorniceni, doctorul Mihai Ciucă de la 
Săveni (oare se poate lega Săveniul de Valea Jijiei?), 
Eugen D. Neculau de la Ungureni. De ce nu, ca mitologie 
locală, şi vestitul Coroi de la Guranda? În Sadoveanu acest 
spaţiu e evocat adesea (vezi Bordeenii sau întîmplările din  
Bălţile Jijiei).  

Pe lângă această istorie – şi aceste istorii – viaţa în 
localităţile de pe Jijia a produs destine personale, evoluţii 
semnificative, realizări deosebite, dacă ne gîndim că acest 
colţ de ţară nu oferea premizele articulării la modernitate. 

De aceea,  am în curs de finalizare un volum de evocări 
personale ale celor care s-au născut pe Jijia şi şi-au 
împletit afirmarea cu revenirea continuă în locurile natale. 
M-am adresat unor persoane care au nume, au scris şi s-au 
afirmat într-un domeniu, dar sunt identificate ca aparţinînd 
spiritual unui context social-psihologic precum cel pe care-l 
numim, convenţional, Valea Jijiei. Ideea dominantă, cred, 
ar trebui să fie: cum am descoperit eu lumea şi am cucerit o 
poziţie social-profesională, plecînd de la...! 

Pînă la apariţia volumului, inserăm în Cronica veche 
acele mărturii care se pliază revistei, nu doar ca profil, ci şi 
ca dimensiune.  

                                                                A. N. 

Marcel CHIRNOAGĂ:                               Ciulinii (detaliu) 



cronica veche 10  

Literatură actuală sau… literatura zilelor noastre? Ce înseamnă 
actual? Pentru noi, Homer e actual. Cum era şi pentru Joyce, sau, 
în spaţiul românesc, pentru Modest Morariu, visând Întoarcerea lui 
Ulise. Umbre celebre. Ceea ce este veşnic este actual. Literatura de 
azi este ea actuală în sensul acesta? A vorbi despre ,,mişcarea 
literară” contemporană seamănă cumva cu tentativa de-a face o 
poză unei săgeţi care te izbeşte în frunte. Cineva, din exterior, ar 
putea s-o facă. Dacă-i citeşti pe tinerii critici de azi, ai putea crede 
că istoria literelor se accelerează fulgerător, optzecişti, nouăzecişti, 
douămiişti…, mari şcoli de literatură se succed şi se stratifică, se 
înghesuie unele în altele sub presiunea… lipsei de inspiraţie. În 
fapt, sunt doar vreo douăzeci de autori, bătrâni şi tineri, care scriu. 
De unde vine impresia de avalanşă? Din oglinzile criticii, de acolo 
se revarsă, tumultuos, reflexul orbitor al elanului poetic, din 
puzderia de premii literare, din afişele provocatoare de naivă 
emulaţie, anunţând ,,celebre” festivaluri de poezie. Un lucru e 
sigur: se publică, anual, o mare cantitate de literatură (cel puţin un 
op/ per autor) şi apare o ploaie de cronici de întâmpinare, într-o 
mulţime de publicaţii periodice. Industria literară duduie. Critica 
literară macină în disperare. Copacii cad. Pădurile devin crânguri. 
Lemnele de foc sunt tot mai scumpe, iernile tot mai reci. Poeţii 
adevăraţi, rari; criticii adevăraţi, rarissimi. Producţia de literatură 
seamănă cu întrecerea socialistă: tot mai mult, tot mai prost, cu 
multă paradă şi laude. Aceste motoare cronofage sunt numai bune 
de dat la topit, ca tractoarele româneşti ajunse în America: fier 
vechi, celuloză, dumping. Interesează de unde vin subvenţiile, 
pentru ce anume, şi dacă merită? Privită global, literatura de azi 
este o literatură tânără, aflată într-o criză de naştere, este în faza de 
intensă experimentare şi de căutare a identităţii. Cursul firesc al 
creşterii s-a rupt prin 1950. Câţiva poeţi, prozatori şi critici de 
anvergură au supravieţuit colapsului comunist şi au intrat în 
manualele de clasa a XII-a. La gâtul unor autori ca Marin Sorescu, 
Nichita Stănescu, Marin Preda, Ştefan Bănulescu, D.R. Popescu, 
Fănuş Neagu, Ştefan Aug. Doinaş şi mulţi alţii, atârnă, ca o piatră 
de moară, cenzura, autocenzura, limbajul dublu al curajului şi al 
fricii de a scrie. Condiţia operei de artă este libertatea fiinţării. 
Singura libertate a autorilor din perioada comunistă era coeziunea – 
nici ea prea bine văzută. Ceea ce pare unora, astăzi, cu totul nou, 
este, de fapt, încercarea, conştientă sau nu, a culturii actuale, de a 
integra valorile deja atinse de perioada interbelică; autori 
contemporani se străduiesc să evoce o mare figură a secolului 
trecut, să reînvie avangarda, să semene cu Rilke, sau, mai bine, cu 
Rimbaud, cu J. Prevost, cu T.S. Eliot, cu Henry Miller, cu J. Joyce 

ori cel puţin cu Eminescu, sau Ion Barbu, sau Mateiu Caragiale. 
Nimeni nu vrea să semene cu Rebreanu, Flaubert sau Proust; 
pentru asta trebuie să fii un mare scriitor. Caraghios, dar 
Cafeneaua Pas-Parol a lui Vişniec are ceva din tonul Crailor de 
Curtea-Veche. Iar incantaţiile seniorului Horia Zilieru, ceva din 
bolboroseala Domnişoarei Hus, a Isarlâkului barbian. Unele 
compoziţii ale lui Gelu Vlaşin îmi amintesc de Tristan Tzara, 
deşi cartea sa cea mai folositoare este Don Quijote rătăcitorul, 
mixată pe jumătate cu diverse ghiduri turistice. Mihai Ursachi 
rămâne straşnic ancorat în Rilke şi G. Trakl, complicaţi cu 
fenomenologia heideggeriană. Visul lui Mircea Cărtărescu pare 
bine inspirat de cele mai bune nuvele ale lui Mircea Eliade. 
Liliana Ursu scrie cu respiraţia întretăiată de vântul Caraibelor şi 
insuflată de poezia sud-americană. Cea mai bună carte a lui 
Ştefan Baştovoi, Iepurii nu mor, cu lanurile sale de floarea-
soarelui, cu atmosfera lui Salinger din De veghe în lanul de 
secară. Confratele Andrei Patraş muzeizează una dintre corzile 
lirei lui Eminescu, cea cu şapte coarde, celelalte şase folosindu-le 
la o ghitară electrică din anii ’70. În fine, poeţii de azi încearcă să 
evoce pe altcineva, numai la ei înşişi nu se prea gândesc. Între 
atâţia cavaleri pătaţi de cerneală, poezia feminină pare mai 
autentică, mai adevărată şi, în consecinţă, mai comunicativă: 
Ioana Dinulescu, de exemplu, sau, printre cele mai tinere poetese, 
Florina Zaharia, care scrie pur şi simplu fotografiindu-se, cu toată 
candoarea aparatului digital. La polul opus, la polul plus, Claudiu 
Komartin scrie despre orice, în afară de el însuşi, încât uneori ai 
impresia că tastatura bate de una singură. El reprezintă generaţia 
poeţilor care n-au văzut niciodată un copac. Dar au citit, şi cu 
folos, ei scriu despre limbaj şi despre sentimente neîncercate de 
nimeni. De fapt, punctul nevralgic al fenomenului literar actual 
este problema imposturii. De o parte, impostura autorilor, care 
toarnă an de an plachete şi fac dosare cu recenzii, ca să-şi asigure 
un statut social interesant, o ,,imagine”, o ,,vizibilitate” şi o 
pensie la U.S.R. De cealaltă parte, impostura cronicarilor, care se 
reped să recenzeze orice, cam în aceiaşi teremeni, nici blânzi, 
nici necruţători, nici elogioşi, nici pamfletari – ci în termenii 
cuviincioşi ai criticii de complezenţă, pe un ton neutru, 
intelectualizat, superior. Şi care obligă, cerând reciprocitate, 
toleranţă, alianţă, complicitate. Dragă cititorule, câte recenzii 
negative, desfiinţătoare, descurajante pentru autor, aţi citit în anii 
din urmă? Eugen Ionescu, dacă ar putea citi revistele noastre 
literare de azi, ar râde în hohote. Iar dacă i-aş spune lui Gheorghe 
Grigurcu, de pildă, că poemele lui sunt stângace, nesărate şi că 
./....

nu posedă niciun strop de talent, nu m-ar face praf ? Ba da, fiindcă 
el este Criticul literar. Toţi jurnaliştii scriu ,,literatură”, toţi 
redactorii, toţi editorii, toţi actorii, cineaştii, regizorii, pe toţi i-a 
apucat scrisul. Numai Şt. Baştovoi s-a făcut editor, ca să poată 
scoate câte ediţii vrea el. Doar că, acum, nu mai e scriitor. Unde e 
poetul de 17 ani pe care l-am ascultat citind la Pogor? S-a 
,,îmbunătăţit”, deşi cred că, în secret, scrie el ceva. 

Dar cea mai îngrozitoare molimă care loveşte conştiinţa literară 
este şi va rămâne critica de cumetrie. Şi mai ales, critica de 
cumetrie ,,universitară”. Ea poartă girul – sau stigmatul – titlului 
doctoral. Cumătra mea critică universitară mergea adesea în 
vilegiatură la casa de la ţară a modestului autor, dedându-se ei 
modestelor grătare, berii, râsului şi verdelui ierbii. Ca vara. I-am 
citit trei poeme, fiind invitat insistent. Mi se urcase la cap, se vede 
treaba. Critica universitară le-a comentat, afabil, spunând că, de 
fapt, sunt romantic, un pic schizoid, fiindcă scriu ,,tu” în loc de 
,,eu” (alteritatea!), un pic masochist, şi totul a fost o pălăvrăgeală 
umoristică. N-am vrut s-o contrazic, era oaspetele meu şi era pe 
picior de plecare cumătra. Ce s-o mai lungesc. Când mi-a apărut 
cartea, critica universitară s-a şi repezit să mi-o recenzeze, ca să fie 
prima, şi m-a făcut romantic, schizoid şi masochist, ca în vară. Dar 
de data asta, pe un ton academic, neutru, dubitativ şi echivoc. A 
redat ceva din textele pe care i le citisem, dar a mai schimbat din 
versuri, le-a tăiat anapoda, schimbând sensul cu totul, a făcut din 
talant, mai pe gustul ei, talent, din dezvaţă a obţinut, ca la O. Goga, 
dezleagă. Despre poeziile erotice a spus că sunt mistice, dar că ar fi 
vorba despre altceva, nu despre erotism. I-am semnalat într-un    
e-mail că mă falsificase grosolan. ,,Am şi eu «deadline-ul» meu...”. 
Cumătra critică universitară n-are timp să redea chiar versurile pe 
care le comentează, chipurile. Cât despre critica neuniversitară, ce 
să mai spui? Două personaje cu ,,vizibilitate”, O. Soviany şi V. 
Protopopescu, ca să dau doar două exemple, se dedau cu maximă 
pasiune interpretării psihanalitice a literaturii. Acest sindrom, al 
psihanalizei literare, bântuie ţara noastră de două decenii, când 
psihanaliza literară, ca şi sociologia literară, la fel de vulgară, sunt 
de multă vreme abandonate în vechea Europă, înlocuite de 
antropologia imaginarului încă din vremea lui Roland Barthes, 
alături de mumia structuralismului-psihanalist din Sur Racine, 
depăşit de el însuşi în Mythologies. Ascultând Radio România 
Cultural, acum ceva ani, mă întrebam ce vârstă matusalemică va fi 
având V. Protopopescu, şi când a avut el timp să se facă aşa mare 
psihanalist? El psihanaliza totul, de la microfon la politică. 

Despre adevăraţii scriitori de azi nu am apucat să scriu. Ei nu 
scriu pentru critică, pe ei îi citesc iubitorii de literatură. Aceştia din 
urmă nu citesc cronici literare. Şi nici n-au motiv s-o facă. Se scrie 
prea mult şi viaţa e scurtă. Literatura se cerne de una singură. Cred, 
totuşi, că nu vor dispărea cu totul copacii, şi nici poeţii. 

 
Sebastian DRĂGULĂNESCU   

ISTORIA ȘI TENTAŢIA LITERATURII 
(urmare din pagina 6) 

 
Căci, fatalmente, reducerea expunerii istorice la o serie de 

judecăţi înlănţuite – lucru inevitabil atâta timp cât comunicarea 
prin limbaj presupune această secvenţialitate care necesită pentru 
decriptare structuri raţionale, singurele capabile să ofere garanţia 
comunicabilităţii şi a înţelegerii corecte – atrage după sine obligaţia 
istoricului de a articula nu atât descrieri, cât sinteze (ce presupun, 
cu termenii săi, alegere, organizare a materialelor, interpretare) iar 
o astfel de construcţie nu mai poate avea, prin natura lucrurilor, 
aerul tare al descrierii ştiinţifice pure, universal valabile, sinteza 
implicând un tip de imaginaţie creatoare capabilă să slăbească 
valoarea de adevăr definitivă din ştiinţele naturii. „Nu pierdem din 
vedere – rezumă Aron – cât se îndepărtează de realitate o asemnea 
ficţiune, dar nu credem că este mai puţin legitimă; acceptată tacit 
de aproape toţi cei care s-au ocupat de metodologie, ea este 
indispensabilă de îndată ce, legat de istorie sau de ştiinţele sociale, 
se pune problema adevărului”7. 

Deconstrucţia „iluziei pozitiviste” a adevărului istoric este 
realizată de Aron prin dezvoltarea polemică, faţă de tradiţia 
hegeliano-marxistă, sociologizantă şi fatalmente supusă unei 
mecanici a progresului liniar şi prin aceasta inoperantă în domeniul 
socialului şi al cunoaşterii istorice, a temelor filozofiei critice a 
istoriei. Aceasta, de tradiţie kantiană, este continuată de şcoala 
germană a filozofiei istoriei (Dilthey, Rickert, Simmel), de Max 
Weber sau de antipozitivismul francez (H.I. Marrou) iar Raymond 
Aron se situează el însuşi în descendenţa acestei linii de gândire 
prin afirmarea ţintei epistemologice urmărite de propriul demers: 
de la critica filozofiilor dogmatice ale istoriei la reîntemeierea 
ştiinţei istorice. Urmând această direcţie şi utilizând parcursul 
epistemologic în doi timpi arătat mai sus, Aron va reconcilia, 
metodic şi critic, cele două metafizici ale istoriei prin raport cu care 
s-a construit sistemul său: viziunea unilaterală, liniară, a 
progresului Raţiunii (linia hegeliano-marxistă) cu cealată 
perspectivă unilaterală a spargerii şi distribuţiei culturilor în 
fragmente ireconciliabile care alcătuiesc o pluralitate ireductibilă 
de culturi unice (Spengler). Rezumând construcţia aroniană, s-ar 
putea spune că jocul complementar al explicaţiei şi înţelegerii, 
precum şi atenuarea pulsiunilor totalizante ale raţiunii sunt 
elementele ce generează valoare de adevăr pentru viziunile 
subiective ale istoricului.  

În al doilea rând, Aron dezvăluie antinomia internă a cunoaşterii 
istorice (istoricul dezbate şi judecă fapte şi succesiuni construite de 
el însuşi în procesul de rescriere a trecutului). Faţă de această 
situaţie, aporetică în fond, soluţia nu poate fi, în opinia filozofului 
francez, decât o profundă şi morală scrutare pe care istoricul o 
întreprinde asupra propriei subiectivităţi. 

Raportul dintre „gândirea angajată” şi „reflecţie”, presupus 
de celebra sa situare în poziţia „spectatorului angajat”, pune în 
discuţie profunda obligaţie morală pe care istoricul ar trebui să o 
asume tocmai o dată cu legitimarea „ştiinţifică” a valorii de 
adevăr pe care subiectivitatea o aduce. Deconstrucţia 
obiectivităţii nu este niciodată, iar Aron însuşi reprezintă un 
model cu virtuţi exemplare, o invitaţie la diletantism sau la 
suspendarea judecăţii morale ca efect al legitimării dimensiunii 
subiective a istoricului. Dimpotrivă, imperativul moral kantian 
generează obligaţia istoricului de a proiecta asupra lumii 
cunoaşterea de sine. Numai într-un astfel de caz întemeierea 
subiectivitaţii sale e validă ştiinţific şi poate constitui un spor de 
cunoaştere. Ficţiunea ca o componentă a scrisului istoric, 
imaginaţia literară ca o dimensiune a cunoaşterii, cunoaşterea de 
sine ca o metodă critică şi imperativul categoric, moral sunt axele 
pe care se poate construi subiectivitatea istoricului. O 
subiectivitate responsabilă este lecţia pe care Aron o oferă! 

 

••  
 

1 A.D. Xenopol, Istoria universală, I, Iaşi, 1881, apud Al. Zub, 
Junimea. Implicaţii istoriografice 1864-1885, Iaşi, Junimea, 1976, p. 244. 

2 Al. Zub este cel care pune în discuţie, cu acurateţe şi cu o minuţie 
întrutotul legitimă „ştiinţific”, modul cum intelligentsia junimistă dezbate 
şi se integrează în trendul scientist al timpului care va face din istorie 
pivotul reconstrucţiei ştiinţelor umane în secolul al XIX-lea, 
binecunoscut astăzi drept „secolul istorismului”. Vezi Al. Zub, op. cit., în 
special cap. X, Probleme de metodă şi teorie istorică, pp. 208-300. 

3 O interesantă analiză asupra acestei chestiuni în Filosofia, o 
ştiinţă?, eseu publicat de Gabriel Liiceanu în volumul Incercare în 
politropia omului şi a culturii, București, Cartea românească, 1981. 

4 I.P. Culianu, Éros et magie a la Renaissance. 1484, Paris, 
Flammarion, 1984, p. 367 (traducerea şi sublinierile îmi aparţin). 

5 Reprodus în anexele variantei finale a tezei, publicată la Gallimard, 
în 1986, în ediţia definitivă, revăzută şi adnotată de Sylvie Mesure. Vom 
cita din traducerea românească a acestei ediţii, în tălmăcirea lui Horia 
Gănescu: Raymond Aron, Introducere în filozofia istoriei. Eseu despre 
limitele obiectivităţii istorice, București, Humanitas, 1997. Articolul din 
RMM, la pp. 425-429, menţionează greşit data susţinerii ca fiind 18 
martie. Unul dintre participanţi, părintele G. Fessard, corectează acest 
lucru în La philophie historique de Raymond Aron, Paris, Julliard, 1980 
menţionând că susţinerea s-a făcut la „treisprezece zile de la Anschluss”, 
pe fundalul unei atmosfere agitate şi apăsătoare care, datorită contextului 
şi a faptului că autorul venea după trei ani petrecţi în Germania, „a fost de 
natură să imprime ansamblului susţinerii un caracter de înfruntare, fără 
îndoială întotdeauna amabil aşa cum cereau locul şi ritualul, totuşi destul 
de animat pentru a fi resimţit imediat dacă nu ca o ruptură, cel puţin ca o 
ciocnire între generaţii”. Cf. Anexe la R. Aron, ed. cit., p. 431. 

6  R. Aron, op. cit., p. 19. 
7  Ibidem. 
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efectiv nu am avut timp liber decât să mă joc cu sora mea cea 
mică, păpuşa mea cea vie, pe care o luam după mine peste tot. 

Şi uite aşa, ca prin minune, am reuşit la examenul de 
admitere. Am fugit acasă să le spun părinţilor că am reuşit la 
concurs, prin propriile puteri… la acest liceu cu aureolă ieşeană! 
„Ai mei” s-au bucurat mult. Au renunţat să mă mai ameninţe că 
„mă dau la muncă, la Ţesătura”! 

Mai târziu am ajuns la „speciala de matematică” la Liceul 
Negruzzi. Am fost selecționată. În paralel, n-am renunțat la 
vioară. Am urmat încă 5 ani la secţia vioară, la Academia 
Populară de Artă, obţinând o diplomă notată cu nota maximă, 
trofeu care m-a ajutat în unele împrejurări să predau vioara! 
(adică am predate vioara contra lecţii de franceză, pentru fetele 
mele, iar mai târziu am fost în turnee în Elveţia, America şi 
Israel, cântând în orchestra Comunităţilor reunite din România, 
făceam naveta şi la Bucureşti).  

M-am înscris, apoi, la facultatea unde mi s-a părut că pot 
intra: Construcții civile şi industriale. „Legea lui Ohm”! Am 
reuşit la examene a treia pe listă… dar eu n-am văzut lista cu 
rezultatele finale. Motivul meu era unul foarte serios. chiar 
ambiţios: m-am căsătorit, numai „civil”, în dimineaţa 
examenului, exact la ora 11 „trecute fix”, pe 19 iulie 1971! 
Fratele meu însă a avut curiozitatea să se ducă să vadă listele. 
Mie nu-mi păsa dacă am reuşit la examen, eu mă căsătorisem. 
Legea lui Ohm, subiect ce mi-a căzut la teza de fizică, pentru 
mine conţinea atunci alte date, mai omeneşti: dragostea! „Ai 
mei” hotărâseră să nu fiu împreună cu soţul meu, până la cununia 
religioasă, programată în ziua 11 septembrie 1971 (soţul meu 
fiind repartizat la Galaţi, după terminarea facultăţii). Nu m-am 
văzut cu el până atunci. Stagiul de inginer trebuia satisfăcut. Erai 
legat „de glie”, să munceşti unde de trimite Statul, pentru 3 ani, 
cel puţin. La fel am păţit şi eu, după alţi 5 ani de facultate. 
Repartiţia mea a fost la T.C. Ind. Iaşi… şantier Botoşani. Şi    
m-am prezentat la post cu un copil de 2 ani şi cu unul în burtă. Se 
terminase un capitol, începuse un altul cu mari probleme:  
căsnicie despărţită de o repartiţie… Viaţă extrem de complicată. 
Împlinisem doar 19 ani şi, ajunsesem, cică, la „casa mea”. Statul 
proteja familia, dar să stăm la distanţă… Dragoste prin 
corespondenţă. Adică eu la Iaşi, studentă în anul I, şi el la Galaţi, 
să-şi facă stagiu ca inginer, cu navete săptămânale la Iaşi. Aşa că, 
„luna de miere” a trecut neobservată, am fost la Dorohoi, la socrii 
mei. Au încercat să ne facă viaţa frumoasă. Cel mai mult m-a 
impresionat baia comunală. Căzile erau negre ca pământul. Am 
preţuit, mai târziu acele clipe. Învăţam din mers căsnicia! Mai 
reţin că nu am reuşit să ne unim, oarecum, nici măcar în 
concediile de odihnă. Nu-mi amintesc să fi fost în concediu, 
undeva împreună, în ţară. Viaţa precum în ghetou ne era sortită. 
Lucram şi ore suplimentare şi 6 zile lucrătoare, delegaţii în toată 
ţara, meseria mă obliga. Doar momentele muzicale mă scoteau 
din rutină, activitatea mea poetică şi cântatul într-o orchestră. 
Dragostea ne susţinea sincer, chiar şi când spaţiul de locuit, 
împrenă cu socrii, a fost de o cameră şi jumătate! Aşa ne-a fost 
spaţiul locativ, undeva în strada Cuză Vodă nr. 10, la etaj, sub 
acoperiş… cu un plafon înclinat, de care mă loveam, când 
încercam să intru în patul din dormitor. Nu mai spun că la 
cutremur ne-a căzut coşul de fum în casă, cămăruţa noastră 
devenind terasă… sub cerul liber. 

Poate astăzi văd copilaria dintr-un alt unghi, cel al 
perseverenţei în a-ţi descoperi talentele ascunse. Poate, totuşi, e 
numai un îndemn pentru a-ţi nota ce simți, fotografiindu-ţi 
copilăria. La 30 de ani am pătruns în lumea poeziei. Poetul Emil 
Brumaru mi-a pus la dispoziţie rubrica sa, debutându-mă în 
revista „Cronica”, după un an de corespondenţă sub pseudonimul 
Blanca! Din acel moment viaţa mea a luat – din nou –, o altă 
întorsătură. Până la plecarea, cu toată familia, în Israel, în 
septembrie 1991, m-am ocupat şi de poezie. Debutul editorial s-a 
produs la Editura Junimea din Iaşi (1985), după un concurs cu 
multe manuscrise. Placheta mea de versuri, inclusă într-o 
antologie, cu numele Invocaţii, se numea Marii anonimi. 

Începând cu anul 1991 viaţa mea s-a schimbat din nou. 
„Pornind de la zero”… în Israel, din nou anonimă, alături de 
marea mea familie! Doar tatăl meu şi tatăl soţului meu, Shaul 
(z’l) şi Nathan (z’l) ne-au părăsit definitiv, înmormântaţi la Iaşi, 
înainte de plecarea definitivă. 

 

Bianca MARCOVICI 
 

Degetul mare s-a oprit sub pământ, fracturându-se, dar a fost 
gooool! Ghipsul l-am purtat câteva zile, deşi doctorul mi l-a pus 
pentru o lună… N-am avut rabdare şi l-am tăiat cu foarfecele... 
Căzuse oricum talpa, după ce alergasem prin curte, jucându-mă 
ţurca. Mai târziu, jocul meu preferat a fost unul de copil deștept: şah. 
(Acum o învăţ pe nepoţica mea din partea fetei mari! Mă pot lăuda, 
fară vanităţi gratuite, că reușisem să câştig o partidă de şah jucată cu 
tata, profesorul şi mentorul meu. Mai târziu, a fost jocul preferat între 
mine şi soţul meu. Stăteam ore întregi, afară în curte, pe o băncuţă şi 
jucam şah. Şi cu părinţii ginerilor mei am jucat şah, şi lor le-am dat  
mat. Erau stupefiaţi că o femeie poate și reuseşte să se concentreze la 
un asemenea joc și să şi câștige. Nu vreau să emit teorii. Fiecare se 
pricepe, până la urmă la ceva… De a merge în contratimp cu toţi e 
un fel de ciufuţenie, să nu te încadrezi în nici o ştanţă impusă, să fugi 
în experimentele muzicale, să compui partituri sau cântece, sau orice 
altceva care să nu semene cu ce alţii au făcut, să fii personală, într-un 
mod acceptat de partenerul de viaţă, de colegii de serviciu, de 
prieteni. Zău, că e bine. 

Dar, să mă întorc la copilărie, prima mea reacţie la dorinţa  de a 
fi independentă! „Ai mei” erau săraci. Mama creştea 3 copii, stătea la 
toate rândurile prin piaţă, ore întregi, nu pentru trufandale ci pentru 
mâncare cât mai ieftină, lăsându-ne singuri. Numai tata lucra, de 
dimineaţă pâna seara, la Ţesătura. Meseria de maistru electrician nu-i 
dădea posibilitatea să înainteze, cu toate că primise decoraţii pentru 
„fruntaş în producţie” sau pentru invenţii de iluminare directă! 
Avusese doi şefi care-i lăsau toate razboaiele de ţesut pe mână. Se 
întoarcea acasă seara, abătut şi obosit. Fraierul de tata, muncea şi 
pentru şefi. Ajunsese să vorbească foarte tare, deformaţie 
profesională, razboaiele de ţesut făceau mult zgomot, îl asurziseră... 
Vizita făcută de mine de sărbători, „1 Mai muncitoresc”, când tata 
mă lua la defilare şi-mi dădea bomboane şi un balon, ducându-mă în 
faţa tribunei, să fac cu mâna nu ştiu cui, m-a făcut să am alergie la 
această fabrică. 

Sunetele m-au dezarmat total. Nu cânta nimeni acolo! Toate 
femeile erau preocupate de ţeserea asta cu fire şi bobine, care 
mergeau singure, în mod bizar, muncă grea, cu basma pe cap și ochi 
îndreptaţi spre un fir care se plimba pe războiul de ţesut automat, mi 
se părea stupid, nu-mi doream în nici un fel să ajung ţesătoare, 
impersonală, în uniformă specială, şorţ, ca un robot! Dar părinţii   
mi-au prins punctul vulnerabil. Aşa că, prin clasa a opta, m-au 
ameninţat că mă dau la Ţesătura, în loc să-mi termin studiile. Ziceau 
că au nevoie de încă un salariu în casă, ne era prea greu cu fratele 
intrat la facultate, la Electronică şi sora pe băncile şcolii, „Tocmai 
acum tu poţi să câştigi!” – ziceau! Mijlocia, aşadar, era de sacrificiu, 
Copilul care trebuia sa strângă toată casa, să pună masa, să spele 
farfuriile, să bată covoarele, să facă aprovizionarea, să studieze la 
vioară, să citească pentru şcoală, toate erau pe capul ei, copil matur şi 
muncit, înainte de vreme cu prea multe atribuţii, care o depăşeau! 

Copilul matur, cu două codiţe blonde, fruntea bombată, ochii 
mereu preocupaţi de ceva, privind în jos la ceva nedefinit de pe 
trotuare, s-a hotarât într-o zi să-și ia viaţa în propriile-i mâini. Era 
bună la matematică, trebuia să continue în domeniul care îi plăcea.   
S-a dus singură şi şi-a retras actele de înscriere de la Liceul de 
Muzică şi s-a transferat la Liceul Sadoveanu, „Național”, cum i se 
zicea. 

Copilul eram Eu. 
Pentru asta m-am rugat de secretara de la liceu să mă primească 

la orele de pregătire la matematică şi fizică. Fiind o mare diferenţă de 
predare a obiectelor speciale, reale, faţă de Liceul de Muzică, unde 
toate obiectele se studiau ca la secţia umană. Specificul liceului – 
secţia vioară – iar dintr-a V-a făcusem și pianul, mai apoi ore în 
orchestră, ore de cor; într-un cuvânt, prea puţin timp pentru joacă, 

  Am dus o viaţă grea acasă. Trebuia să respect, obligatoriu, 
ce mi se spunea să fac. Mai mult, eram mijlocia. Trebuia să am 
grijă şi de sora mea cea mică şi să-i fac pe plac fratelui meu cel 
mare care, uneori, mă ruga să fac toată treaba şi pentru el. Între 
noi trei era o diferenţă de aproape şase ani. Când sora mea 
începuse să meargă la școală, fratele meu se pregătea de intrare la 
facultate! 

Eram o familie nostimă, la propriu şi figurat. Mulţi din 
„Curtea Elena Doamna” ne remarcaseră, mai ales că nu eram 
singuri, ci vreo 40 de copii care se jucau în spaţiul dintre blocuri. 
Numai părinţii mei ne ţineau cam strâns prin casă, să studiem, să 
învăţăm, să citim. Tocmai ce nu reuşiseră ei când au fost tineri, 
înainte şi după război, ca supravieţuitori ai Holocaustului. Limba 
secretă, limba salvată a lui Canetti, idiş, pe care o vorbeau curent, 
pentru noi suna ciudat, mai ales că bunicii o întrebuinţau mai 
mult decât limba română. 

Pe fratele meu l-am învăţat să cânte la vioară. Era dornic să 
mă ajungă din urmă, chiar să mă plătească din economiile lui de 
buzunar. Am început să-mi câștig banii de covrigi în felul acesta. 
Mă plătea cu 25 de bani pe oră! N-a ajuns prea departe cu 
studiul, a învăţat să cânte numai cu un deget! Adică melodia: 
„melc melc codobelc”, partitură învăţată după manualul de vioară 
„Geantă Manoliu”, cu note şi desene! Putea să cânte cu un deget 
în orice poziţie, chiar şi cu vioara pusă ca un violoncel. Uneori 
făcea acrobaţii cu vioara mea de un sfert, el având mâna mult mai 
mare decât a mea! Îmi amintesc că şi eu, când am văzut vioara 
prima oară, o vioară atât de mică, adusă de mama, împrumutată 
de la biblioteca Liceului meu de muzică, „Octav Băncilă”, am 
ţinut-o invers, adică pe dreapta! Aşa mi se păruse normal ca 
orientare! Reuşisem la concursul muzical de intrare la liceu. 
Selecţionată pentru auz perfect. Era o performanţă a familiei. 
Pian nu puteau să-mi cumpere. Aşa că au ales un instrument mai 
mic, vioara. (Să trec la o paralelă în viitor, cum ar fi „tunelul 
timpului”: şi fetele mele au învăţat vioara, dar şi-au dorit să 
studieze pianul. Nu am reuşit să le fac pe plac, să cumpăr un 
pian. Economiile noastre nu ne permiteau. Când a venit în Israel, 
„cea mică” şi-a cumpărat – din banii ei, bani de bursă la facultate 
– o orgă electronică. A reuşit să înveţe singură câteva piese 
muzicale ale compozitorilor celebri). 

 Limba asta nouă, a notelor, cursurile de istoria muzicii, toate 
mi-au înghiţit copilăria, joaca pe care mi-o doream, să stau cu 
copiii din curte, să alerg, aproape că nu a fost chip... Am avut doar 
vioară şi o păpuşă de cârpă cu moţ, roasă parcă de un câine! 
(Recitind ce am notat acum vreo zece ani şi  amintindu-mi de 
reproşul fiicelor mele, că nu au avut păpuşă… ci numai vioară, mă 
uit în jur, în casa lor, cu cei 4 nepoţei, cum poţi călca pe păpuşi, 
maşini, jucării, jocuri aruncate prin toate colţurile casei, jucării 
adevărate, ingenioase, superbe! Nu are rost să strângi, peste câteva 
momente totu-i aruncat şi împrăştiat la loc, fără nici o noimă. Dacă 
încerci, oarecum, să le găseşti un spaţiu numai al lor... după un 
timp îţi dai seama că te-ai aplecat degeaba să strângi. Cu toate 
astea, educaţia nepoţilor e făcută zilnic, li se aminteşte ce au de 
făcut, primesc pedepse drăguţe, dar nu fizice, cum le primeam noi. 
Poate, mai târziu, nepoţii îşi vor aminti de abundenţa jucăriilor. Eu 
însă nu, nici fiicele mele, care mi-au reproşat acest lucru, când   
le-am amintit că, amândouă, au studiat de mici vioara, şi asta le era 
adevărata păpuşă şi „bagaj” muzical, ce-l folosesc şi acum, pentru 
copiii lor… Dar totu-i trecut, iar trecutul uneori devine traumă!).  

Sora mea a început şi ea să înveţe vioara. Trebuia să ne 
programăm orele de studiu. Nu aveam decât două camere în 
apartamentul nostru de tip vechi, într-un bloc, fostă şcoală, 
blocurile Ţesăturii din Iași. Vis-à-vis de Şcoala israelită, unde 
tata şi mama făcuseră şcoala elementară! 

Ce era frumos în curtea noastră de neuitat: pomii fructiferi, 
grădinile, iarba atât de verde şi deasă ca un covor, mergeam 
numai desculţă acolo, „la cinci drumuri”, locul de joacă, cu fileu 
pentru volei şi teren de fotbal. La 12 ani mi-am rupt piciorul 
stâng, jucând fotbal, marcând un gol cu piciorul fără pantof (pe 
atunci nu aveam pantofi de sport), gol marcat de la 11 metri, 
careu… careu, bine că nu din corner! 
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„... Aur, copil, cenuşă, rând pe rând...” 
 
Lucia Negoiţă: – Dragă Mircea Dinescu, imaginea tv – 

acaparatoare, a bărbatului rebel care spunea pe 22 
decembrie 1989: „fraţilor, am învins” – s-a suprapus peste 
imaginea potrivită ca o mănuşă, de tânăr poet al lumii 
literare ... 

Mircea Dinescu: – Iată că şi la 60 de ani sunt un tânăr 
scriitor (râde). Îmi amintesc că şi Nichita Stănescu era 
coniderat de mulţi, înainte de a împlini 50 de ani, „poetul 
tinerei generaţii”. Dacă stau să mă gândesc că am debutat în 
presa literară în 1967, când eram elev la Slobozia, am fost 
multă vreme... tânăr. Sunt peste 43 de ani de atunci. Bun... 
sunt oameni care au vocaţia de a fi bătrâni, de tineri. 

Am cunoscut oameni care, la 25 de ani, erau nişte 
moşneguţi ca structură şi viziune asupra lumii. După cum am 
cunoscut bătrâni, foarte tineri. Uite, Neagu Djuvara, celebrul 
istoric întors de la Paris, mi se pare un om tânăr, are spiritul 
viu, e nonconformist, are haz. La cei 94 de ani, e o mare 
figură. Lucia, ştii care e povestea? Îmbătrâneşti din tot soiul 
de motive: că te conformezi şi vrei să te integrezi într-o 
lume..., că porţi după tine ranchiune şi veninul pe care, 
inevitabil, le acumulezi într-o viaţă. Ori eu m-am ferit de 
astea. Ura te îmbătrâneşte şi te striveşte. Nu uita, chiar am 
trecut prin momente dificile şi înainte de ’89 şi după, aşa 
încât pot spune că vârsta e o prejudecată, până la urmă. 
Ambalajul se schimbă. Sigur că nu mai sunt adolescentul din 
anii de şcoală, de la Slobozia. Pe de altă parte, adolescentul 
din mine nu moare niciodată. Starea asta poate ţine o viaţă. 
Sunt un adolescent ceva mai şifonat, mai umflăţel, dar 
creierul e tot ăla pe care l-am purtat pe umeri. Eu vreau să mă 
bucur, încă, de tot ce se întâmplă în jurul meu. Am avut şansa 
de a trăi în lumea comunistă. Am acum şansa să trăiesc şi în 
capitalism. Dacă o să prind în timpul vieţii şi Apocalipsa, mă 
simt un om împlinit. Mai mult ce să vrei de la viaţă?  

 

„Nu sunt decât lentila prăfuită/  
prin care timpul a privit râzând” 

 
 – Eşti un personaj trăsnit, care întră în casele noastre şi 

răstoarnă desfăşurarea cuminte a „spectacolului vieţii”. 
Atragi simpatii. Enervezi. Le zici bine. Contrariezi. Jocul tău 
este/ pare natural. Are poezia ta vreo legătură cu jocul?  

– Ei, da, am jucat, „m-am jucat”, într-o piesă cam lungă. 
Eu îmi ştiu aproape toate poeziile pe de rost. Am auzit, de 
curând, că un poet îşi scrie poeziile la maşina de scris sau pe 
computer. Pentru mine e de necrezut, eu îmi scriu poeziile în 
minte. Le aştept, le lucrez, nu mă aşez niciodată la masă aşa, 
să scriu poezie. Un articol, un pamflet, da. Versul vine în 
tramvai, în maşină, pe stradă, în timp ce dorm. Cartea mea de 
debut Invocaţie nimănui (1971), e aproape toată scrisă în 
liceu. În armată am început să scriu Elegii de când eram mai 
tânăr (1973) şi chiar am scris versuri pentru Proprietarul de 
poduri (1976): „Oh din oglindă moartea mă imită;/ aur, copil, 
cenuşă rând pe rând/ Nu sunt decât lentila prăfuită/ Prin care 
timpul a privit râzând”. Eu am dat la Teatru, ştii. Şefa 
comisiei era Eugenia Popovici. Am început să-mi recit 
poeziile: „Sunt tânâr, Doamnă, vinul mă ştie pe de rost/ şi 
ochiul sclav îmi cară fecioarele prin sânge,/ cum aş putea 
întoarce copilul care am fost/ când carnea-mi înfloreşte şi 
doar uitarea plânge...”. „Tinere, dar nu ai spus autorul...” „Eu 
am scris, doamnă, versurile” ... şi ea a izbucnit revoltată: „Nu 
îţi e ruşine? Nici n-ai intrat în facultate, şi eşti cabotin. 

Astea sunt traduceri”. N-aveam revistele unde publicasem,   
n-aveam o carte... am picat cu succes. A fost mai bine, cine știe, 
intram la Teatru, ajungeam un actor nenorocit, jucam într-un 
serial din ăsta cumplit sau duceam tava. Am scăpat. Am jucat 
într-o piesă mai tare. Ce chestie! Acum vreo 10 ani goneam cu o 
viteză mare. Mă opreşte un poliţist care îi spune altuia care 
venea: „Da, dom’le, e Dinescu, actorul ăla care ne distrează şi pe 
noi la televizor”. Toţi cred că dacă eşti acolo, la televizor, eşti 
actor. M-am răzbunat şi eu: „Nu sunt actor, sunt scriitor”. 
 

„Azi scriem poezia pe mari bucăţi de pâine/  
arta-i maşinăria de curăţat cartofi” 

  
– „Proprietarul de poduri”  marchează o schimbare la faţă a 

poeziei tale. 
– Da, trecusem printr-o nevroză, nu mi-a mai convenit tonul 

elegiilor. A fost volumul în care am început să mârâi, „să scot 
dinţii”, cum spunea Marin Preda, care mi-a scris o dedicaţie de 
tipul: „Lupului tânăr, Mircea Dinescu”..., îi plăcea lui să zică 
asta, el se considera, poate, un lup bătrân, deşi a murit tânăr, în 
fond, la 58 de ani. Îţi dai seama, eu am împlinit 61, atunci mă 
uitam la el ca la un bătrân.

Sigur, eu nu mă văd aşa, Preda era formidabil, părea îmbătrânit, 
gârbovit, de munca de prozator, de viaţă. Avea, însă, mâini 
tinere, „de domnişoară”, mâini frumoase pe care nu le-am văzut 
la nicio femeie. Uite, mă, ziceam, Natura a dat unui ţăran mâini 
de artist. Eu am publicat multe versuri „tari” înainte de ’89. Am 
o poezie, Vila artistului, care sună aşa: „Dosarul meu creşte ca 
pâinea bună/ se umflă pâraie dospeşte lin/ iubito, vom petrece 
împreună/ sub streşinile lui de vinilin/ ia şi părinţii ca să nu fim 
singuri/ ia şi umbrela pentru orice risc/ e toamnă-n vorbe şi ne 
plouă-n linguri/ şi cad din pomi agenţii de la fisc”. Sau: 
„Fereşte-mă, Doamne, de cei ce-mi vor binele/ de băieţii 
simpatici dispuşi oricând la o turnătorie/ de preotul cu 
magnetofon sub sutană/ de plapuma sub care nu poţi intra fără 
să dai bună seara/ de dictatori încurcaţi în strunele harfei/ de cei 
supăraţi pe propriile lor popoare/ acum când se apropie iarna şi 
n-avem nici ziduri înalte nici gâşte pe Capitoliu/ doar mari 
provizii de îngăduinţă şi spaimă”. A fost o latură a mea asta, 
protestatară. Când am mai obosit, m-am mai osificat, am scris 
şi poezii în vers alb, versuri ironice, astea au avut mare succes. 
Au fost poezii „de export”, mai uşor de tradus.  

– Ai apărut, Mircea Dinescu, în ţările occidentale. Crezi 
că traducerile au reuşit o echivalenţă dorită de oricare poet, 
într-o altă limbă ?  

– Am avut mare noroc în Germania, cu Werner Söllner, 
poet german, care s-a născut în România. Succesul a fost 
enorm la cele mai mari edituri din Germania, de parcă aş fi 
scris în nemţeşte, ori rezultatul ăsta i se datora lui Werner. Tot 
înainte de ’89, am apărut la Paris, în traducerea lui Alain 
Paruit, la prestigioasa editură Albin Michel. Cartea purta 
prefaţa lui Eugen Ionescu. Sunt tare mândru de asta. Paruit 
ştia limba la perfecţie, dar nu era poet. Versurile sunau corect, 
dar nu exista acel duh al poeziei, al rimei.  
 

„Istoria parcă ne duce în burtă/ Şi parcă  
a uitat să ne mai nască” 

 

– „Moartea citeşte ziarul” apare în 1990, dar poeziile sunt 
scrise înainte. Cenzura intra şi ea în anii aceea chiar în soarta 
cărţii.  

– În 1989 îmi apăruse la Amsterdam Moartea citește ziarul, 
cu o prefaţă de Sorin Alexandrescu, iar la Zürich, în Elveţia, în 
1990, vedea lumina tiparului Ein Maulkorb fürs Gras. După 
1985, în România, nu am reuşit să mai public nicio carte. 
Printre cenzori erau şi oameni cumsecade. L-ai cunoscut şi tu 
pe unu, Al. Simion, care mi-a spus şoptit: „Felicitări, ai scris o 
carte tare frumoasă”. 

Cenzorii erau şi nu erau periculoşi. Mai periculoase erau 
reclamaţiile la partid, scrisorile trimise la CC sau la revista 
„Săptămâna”, a lui Eugen Barbu. Colegii erau cei care te 
trăgeau în jos. Ei erau mai de temut decât activiştii de partid. 
Ăştia nu citeau ei poezii, ce dracu’! Îţi aminteşti, cenzura a 
existat mai abitir după ce fusese desfiinţată. Eu îi dădeam 
cartea lui Florin Mugur, el o dădea la Cenzură, după trei 
săpămâni erai chemat, mai tăiai, mai puneai la loc, era totul la 
mica înţelegere. Odată m-a chemat un cenzor, critic literar 
ardelean, făcuse și puşcărie, Aurel Martin, a încuiat biroul, a 
scos o sticlă de tărie şi mi-a spus încet: „Sunt câteva 
probleme”..., unele erau ridicole, simple cuvinte, n-aveai voie 
să spui biserică, cimitir, moarte, cur. Îţi dai seama ce ironie, 
aveam şi un vers cu o sticlă goală, şi eu în faţă cu cenzoru’ ăla, 
„negociam”, în biroul ăla sinistru, de la Casa Scânteii...  
 

„Duceţi-mă acum fie-vă milă-n/  
Azilul de măgari din sudul Angliei” 

  
– Cartea ta, „O beţie cu Marx”, apărea în 1996 . 
– O parte din poezii sunt scrise când eram în arest, la 

domiciliu. Altele, în primii ani de capitalism românesc. A fost o 
altă etapă. Cinică, de data asta.  
 

Prietenii scriitori 
 

– Ai avut mulţi prieteni în „perioada Mogoşoaia”? 
– Eu nu am avut casă în Bucureşti, multă vreme. Am stat 

într-un subsol, la un doctor care era din Slobozia. Am ajuns la 
Mogoşoaia dus de Florin Pucă. Lucram pe vremea aia la 
Asociaţia Scriitorilor, la Almanahul Literar, angajat pe post de 
portar, fiindcă nu exista un post liber de redactor. Am stat într-o 
cămăruţă la Mogoşoaia. Acolo i-am cunoscut mai bine pe 
Marin Preda, Raicu, Mazilu... După ce a murit Preda, Dumitru 
Popescu-Dumnezeu a dat un ordin să se desfiinţeze „grajdu’ ăla 
unde beau scriitorii”.  
 

Spiritul poeziei mele vine din Caragiale 
 

– Care au fost poeţii pe care i-ai iubit, care te-au marcat? 
– Am mâncat poezie pe pâine, în anii de școală. Am citit 

sute de cărţi la Biblioteca Orăşenească. Acasă n-aveam cărţi, 
tatăl meu era un modest lăcătuş mecanic. Am fost influenţat la 
început de Labiş, de Esenin, de Rimbaud şi Baudelaire, tradus 
genial de Arghezi şi de Philippide. E acolo „gheara leului” 
arghezian, Philippide venea şi el cu acel cult al armoniei 
versului, cu fineţea celui înnobilat de cultură. Parafrazându-l pe 
Valéry, eram „un berbec care se hrănea cu lei”. Eu n-am 
izbucnit întâmplător, aşa, să mă bată soarele şi eu să fabric 
automat clorofilă. Mai zic unii: „Dinescu e analfabet”, nu e 
chiar aşa, am citit mii de pagini atunci. I-am citit pe Gogol şi pe 
Caragiale cu dăruire. Spiritul poeziei mele de azi nu vine de la 
un poet, ci de la Caragiale vine. El e, după mine, cel mai mare 
scriitor român. 

  

„Şapte mere-ntr-o basma/  
Ş-am plecat la Moscova/ La la la...” 

 
– Cartea ta „Femeile din secolul trecut” a avut o lansare 

şoc. Am cântat cu toţii : „Şapte mere-ntr-o basma/ Ş-am plecat 
la Moscova/ La coadă la Lenin, tată,/ m-am îndrăgostit de-o 
fată/ ce parşiv mausoleu/ era fată de liceu/ şi frumoasă şi 
lăptoasă/ şi fugită de acasă/ nea Vasile, nea Blajenăi/ 
mulţumesc de-aşa vedenii/ la la la” . 

– Sunt poezii de amor scrise la bătrâneţe, în vers clasic şi 
nonconformist. Am cântat pe la lansările mele cu mare succes. 
La Arad, într-un mall, am vândut vreo 600 de exemplare şi la 
Suceava am dat un spectacol. În trei luni, am vândut vreo 
10.000 de cărţi. Bă, a luat-o razna Dinescu, zic unii. Unde mai 
pui că am combinat totul cu vinul. Ştii, eu sunt producător de 
vinuri, de pe malul Dunării, de la Cetate. Dau autografe pe 
sticlele cu vin. Pot să mă laud că am trăit în două secole. I-am 
spus eu unui poet tânar că ăsta e avantajul meu, că am cunoscut 
femei şi în secolul trecut. În liceu, când vedeam câte un 
genunchi de fată la ora de sport eram în al nouălea cer. Când 
văd atâtea femei dezbrăcate prin reviste, ţi se face dor de o 
femeie... îmbrăcată.  

 

Iar despre poezie 
 

– Mai are căutare poezia? Nu ştiu poet să trăiască doar din scris.  
– Eu trăiesc din publicistică, scriu pamflete, mă duc la 

televizor. Mulţi nu mai ştiu că scriu versuri, mă ştiu de acolo. 
Trebuie să încerci, să spargi ziduri, că doar nu scrii pentru critici 
şi prieteni. Poezia se naşte azi parcă gata obosită. Eu cred în 
mesajul poeziei. Dacă n-ai mesaj, îl laşi indiferent pe cel de lângă 
tine. Destui se învârt în jurul cozii. Ei cred că au reinventat 
poezia. E greu să mai şochezi, ca altădată avangardiştii. Cine e 
talentat cu adevărat va răzbi. Dumnezeu cu mila.  

 
Interviu liber realizat de Lucia NEGOIŢĂ, la Casa 

Scriitorilor din Bucureşti, în 4 martie 2011. 
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„SUNT TÂNĂR, 
DOAMNĂ…” 

o convorbire cu 
MIRCEA DINESCU 

Marcel CHIRNOAGĂ:                                         Labirint II 
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ÎNVIERE 
 

Alături în noaptea naivă subţire 
bătrâna şi copilul cu sufletele-aprinse 
în lumânări de ceară 
pe uliţa moartă minunată 
 
Când glasurile lor atât de departe 
scot la iveală frunze şi fire de iarbă 
 
Miracolul era cămaşa acelei clipe, 
ea însăşi o rugă uşoară ca un fum de săgeată 

 
 

DACĂ AI AUZIT O FRUNZĂ 
 

Dacă ai auzit vreodată o singură 
frunză căzând, 
când încă nu-i toamnă deplină, 
când nici măcar nu e vânt, 
 
dacă ai ascultat frunza aceea  
foşnind în liniştea rece a nopţii, 
liniştea unei nopţi din octombrie, 
fără stea, 
 
dac-ai stat şi ai auzit-o strigând, 
încercând să se-agaţe de crengi, 
de lătratul unui câine îndepărtat 
ori de luminile 
unui avion surdomut, 
 
dacă ai auzit o singură frunză 
căzând 
ca o albă, demodată rochie de bal 
în tabacherea acelei nopţi 
din octombrie, fără stea 

 
 

PEISAJ 
 

Fulgi mari ca păsări 
înfloresc arborele somnului 
 
Copilul care doarme 
lunecă într-o sanie fără moarte 
Printr-un inel de argint 
aerul  îşi trece sufletul 
 
Umbra patinatorului  încreţeşte 
faţa nouă a apei 
 
În păduri cele de pe urmă zăpezi 
apun la umbra rară-a copacilor 
 
Într-o curte îndepărtată îndepărtată 
din trupul cailor ies aburi Doamne 

 
 

PEISAJ 
 

Fumegă în copacul serii  
întâmplările de odinioară 
 
Depărtat a gol sună 
toiagul cântecului  
Casele mărunte acum 
urcă albastru la cer 
 
O lampă cu gaz va aprinde 
bătrâna inimă singuratică 

Născut la 25 ianuarie 1941, în Urziceni, Ialomiţa. Licenţiat 
în litere, promoţia 1966, la Universitatea Bucureşti, cu o teză 
despre Anton Holban. Primele versuri, în octombrie 1964, în 
revistele Luceafarul (poemul Toate acestea şi altele, încă) şi 
Steaua. Ulterior, publică versuri, eseuri, reportaje şi articole de 
critică şi istorie literară în Steaua, Convorbiri literare, 
Cronica, Timpul – Iaşi, Literatură şi artă – Chişinău ş.a. 
Între 1966-1968, redactează, împreună cu George Sidorovici, 
Platon Pardău, Lucian Velea, Radu Mareş, Alexei Rudeanu, 
revista literară Suceava, supliment al  ziarului Zori noi. Între 
1970-1973, redactează, la Vaslui, Vremea Nouă literară si 
artistică. În 1995 fondează, după un proiect propriu, Revista 
Română (sub egida Despărţământului ASTRA „Mihail 
Kogălniceanu” Iaşi), pe care o şi conduce efectiv, până în 1997. 
Din 1994, conduce o modestă editură, OMNIA. În volum, 
debutează în 1968, la Editura pentru Literatură, col. Luceafărul, 
cu Versuri; referatul extern al cărţii, de Nicolae Manolescu, va 
fi reluat, parţial, în Contemporanul din 28.06.1968: …Poate 
prea corecte sunt versurile lui Cătălin Ciolca. Autorul este un sentimental 
incurabil, evocând peisaje, întâmplări, atmosfere cu o tehnică ireproşabilă, 
dar şi cu o anume monotonie. Poeziile au curgerea leneşă a râurilor de la 
şes, răsfirate în braţe de egală adâncime. Se poate cita orice... Volumul a 
mai fost comentat în Viaţa Românească, România literară, 
Tribuna, Ateneu, Scânteia, Clopotul (Botoşani), Amfiteatru 
(Mihai Vornicu: Poezia lui Cătălin Ciolca este, esenţial, substanţă 
sufletească spontană, aproape  în modul cântecului, de care diferă prin ceva 
frânt, ca o spaimă reţinută şi prin tehnica ,evident cultivată, a versului 
final, sincopat brusc şi eliberator... septembrie, 1968). La apariţia 
volumului Discursuri şi peisaje (Cartea Românească, 1983), 
Mihail Iordache scria: „Starea de vulneraţie este izvorul acestui volum 
straniu, saturat de inocenţă şi modestie. Cătălin Ciolca este poet  dintr-o 
stirpe aproape stinsă în zilele noastre” (Convorbiri literare – 
Pagini bucovinene, 1983). Alte publicaţii: Versuri pentru 
Ala (Junimea, 1984), În memoria lui Gr.T. Popa. Studii, 
documente, mărturii (ediţie alcătuită, cu un eseu de C.C., 1999), 
Cartea Fălticenilor (2006, ediţia a II-a, 2010). 

 

ALTĂ INIMĂ 
 

În rugină s-a prefăcut copilăria, 
taina copacului. Cad veştede 
fântânile cărările vocile 
 
Se deschide spre cer 
poarta de la defuncta grădină 
 
Sub paşii grei, pe aleea întunecată 
se sfărâmă nucile neculese 
 
Numai ceara gutuilor luminează 
ferestrele bătrâne, decedate   
 
Poate altă inimă socotea pe degete 
roţile Carului  
 
Te cheamă, deşi tot mai încet, 
colbul turmelor fără număr 
 
Din senin se apleacă umbrele crengilor 
foşnesc clipele veştede 
 
În seara de toamnă, în iarba 
de sub frunzele nucului, 
glasul tatălui 
se preface în greieri şi stele 

 

   
 
 
 

TARDIVĂ, SUAVĂ 
    Amintirii dr. Puiu Șerbănescu 

 
Pe lângă trestii, cu puşca pe umăr 
când trecea fluierând  
vânătorul cel tânăr, şi palid, şi lung, 
când trecea pe pământ, fluierând 
 
Îşi fluiera câinele, de stirpe aleasă, 
norocul, câinele şi-l fluiera orişicând, 
în iazul cu trestie deasă şi verde 
sufletul lui lung lunecând 
 
În colţul gurii, ca o ţigară, 
vara cea veşnică strânge 
o floare de purpur şi jale, 
cum sunt macii noştri din sânge 
 
Dar iazul are maluri de ceară 
şi apa e o lespede netedă, lină, 
peştii prind undiţi de odinioară 
sub cerul turmentat de lumină 
 
Ca un nor alb, alb 
ca o limpede cruce de piatră, 
un porumbel de apoi, jucător, 
cade fără scăpare, departe 
 
Pe lângă trestii, ai crede, 
pe lângă iazul cu maluri, cel verde, 
cu viaţa pe umăr 
urcă la cer vânătorul cel tânăr. 

 
 
 
 

ÎNTR-O GRĂDINĂ 
 
 

În casa veche, gallbenă, de vânt 
se aude o uşă deschisă strigând 
 
Printre  brusturi şi nalbă, duhul 
preotului coboară treptele 
spre grădina de piatră  
 
Într-un şezlong putred şovăie soarele 
La o masă rotundă de pai 
Se aşează umbrele, jur-împrejur 
 
Au plecat servitorii în paradis, încât 
aduc însumi cafeaua, dulceţurile, 
apa de la fântână 
 
Noaptea e tot mai aproape, Carul Mare, 
Fata cu cobiliţă 
 
Pe un fir neauzit trece grădina, 
lunecă masa de pai, casa străveche 
 
În adâncul verii, într-un pântece dulce 
Se scaldă stelele, umbrele, cântecul 
greierului 
 
Ca un clopot bate numai inima ierbii 

 

 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Cătălin CIOLCA 
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Când a murit tatăl ei, Mia era în anul I la Facultatea de 

Litere. A fost chemată acasă cu o săptămână înainte de sesiune. 
Era imobilizat într-un fotoliu, fotoliul lui preferat, din care se uita 
la televizor când avea timp. Altfel nu putea să stea acum, nu 
putea să respire normal. Vestea a căzut ca trăsnetul: blocaj renal.  

A prins-o de mână, într-o clipă când în cameră erau doar ei 
doi şi i-a spus cu voce şoptită: „Nimic nu e întâmplător, să ţii 
minte asta. Nici binele, nici răul. Nu uita asta. Nici până la 
sfârşitul timpului. Să nu îţi fie teamă.” A stat cu el până târziu, 
când au obligat-o să se ducă la culcare. Somnul a venit târziu, 
simţea mereu durerea din camera vecină, răsuflarea grea, 
şuierată.  

I se mai întâmplase de multe ori să simtă ori să ştie, nici ea 
nu îşi dădea seama cum, ceea ce se petrecea cu tatăl ei. Ştia când 
va veni vesel, când va veni trist sau obosit, când îi aducea cărţi 
ascunse în diplomatul negru, când avea ceva pe suflet. Uneori se 
surprindeau rostind aceleaşi cuvinte, găsind aceeaşi soluţie la 
anumite probleme, ştiind unul cum va reacţiona celălalt în 
anumite situaţii.  

Acum totul era opac, Mia nu mai putea deschide fereastra 
aceea magică. Ceva bloca drumul. 

Aproape real, l-a auzit cum îi şoptea: „Trezeşte-te, eu trebuie 
să plec.” S-a trezit brusc. Era ora 4 dimineaţa. Tatăl ei tocmai 
murise. Chiar în clipele acelea.  

De atunci sunt aproape 20 de ani şi Mia se trezeşte în fiecare 
dimineaţă, la ora 4. De aproape 20 de ani priveşte pe fereastră, 
sau se plimbă prin casă, sau deschide televizorul, sau merge 
aproape adormită în bucătărie ca să bea un pahar cu apă, sau iese 
în balcon ca să privească cerul înstelat, tufele de gard viu din 
jurul blocului, aleea căreia îi cunoaşte toate gropile şi pe care ar 
putea merge şi cu ochii închişi. Priveşte ferestrele de la blocurile 
din jur şi, unde vede  lumina aprinsă, destul de rar, e adevărat, 
încearcă să îşi imagineze ce se petrece dincolo de perdea. Sau, 
pur şi simplu, culcată în patul ei, priveşte tavanul, pereţii 
camerei, ceasul (de parcă ar mai fi nevoie). Şi asta de aproape 20 
de ani. 

Credeţi că e puţin lucru să te trezeşti, de aproape 20 de ani, la 
ora 4, (uneori la 3, când se schimbă ora) dimineaţa, cu ochii 
deschişi şi cu sufletul închis, ca de o spaimă stranie, ca într-o 
cochilie care, treptat, se va prelungi până va acoperi întreaga zi. 
Credeţi că e puţin lucru să porţi de aproape 20 de ani pe suflet o 
mască de cuvinte care să te apere şi să te ascundă de ceilalţi? 

Sesiunea a dat-o la timp, cu ceilalţi colegi, care au fost 
incredibil de solidari. 

Când simţea că se află într-o situaţie dificilă, era destul să se 
gândească la tatăl ei. Un 7 pe care urma să îl ia la un anumit 
colocviu a întristat-o, fiindcă ştia că învăţase, dar tatăl ei i-a spus 
asta cu o seară înainte şi el nu o minţise niciodată. Şi aşa a fost şi 
acum. A amânat cu o zi plecarea acasă, în vacanţa de Crăciun. 
Ştia de ce. Colegii au aşteptat şi ei încă o zi, ca să meargă 
împreună. Le-a salvat viaţa tuturor. Autobuzul  cu care ar fi 
trebuit să plece cu o zi înainte a derapat şi accidentul a fost 
teribil. Ştia multe alte lucruri, dar nu putea să spună asta nimănui. 
Cine ar fi crezut-o? 

Fiind bolnavă, într-o seară, s-a gândit că el trebuie să ştie ce 
se va întâmpla cu ea. Era destul de grav. Va muri? A visat că 
mergea printr-un labirint ale cărui ziduri înalte erau construite din 
piatră de râu. Nu găsea ieşirea. La un moment dat i-a apărut în 
faţă tatăl ei. Nu i-a mai aşteptat întrebarea: „De ce vrei să ştii 
asta? Va fi primăvara, vor fi copacii înfloriţi şi va ploua mult. 
Foarte mult. Dar mai e până atunci.” 

„Nu vreau să mor aşa, de ce trebuie să mor aşa? Tu nu poţi 
face nimic?”, l-a întrebat ea, speriată că se va trezi şi că nu va 
mai primi răspunsul pe care îl aştepta. Ştia, simţea că aceste 
răspunsuri nu trebuie să ajungă la ea. Nu era bine să ştie în care 
parte se va roti destinul ei sau al altora, în valsul lui sinistru. 

 „Vrei să trăieşti? După ce toţi vor muri? De ce vrei să fii 
singură? Atunci va muri foarte multă lume. Nu îţi poţi imagina 
cât de multă.” 

Deodată, tatăl ei a dispărut şi în zidurile labirintului au 
început să apară ferestre. Când a vrut să privească printr-una, 
Mia s-a trezit. Era ora 4. 

A trecut mult timp de atunci. Dar visul acela a obsedat-o 
mereu.  

 

Într-o seară a auzit prin somn cum sunau clopotele unei biserici 
pe care nu o putea vedea. A urcat un deal destul de înalt şi a văzut 
o biserică mică, în care a intrat de parcă ştia că trebuie să facă asta. 
Totul părea atât de real! Înăuntru, spaţiul contrazicea dimensiunea 
pe care o vedeai de afară. Locul era imens, pereţii erau reci, dar 
parcă imateriali. Şi în mijloc era un mormânt peste care trona o 
lespede mare de piatră, de marmură, nu şi-a dat seama bine din ce, 
încadrată de coloane înalte. Când s-a apropiat să citească ce scria 
pe piatra de mormânt, Mia s-a trezit. Era 4 dimineaţa.  

Visul s-a repetat de multe ori. Niciodată nu a reuşit să vadă ce 
scria pe acea piatră. Cum se apropia, se trezea. Era iritant. „Poate e 
numele meu scris acolo!” Dar mereu se apropia şi se trezea. „Poate 
să fie numele meu scris acolo?” 

Târziu, după ani şi ani, când visul devenise un oaspete obişnuit 
al nopţilor Miei, clopotele s-au auzit înfundat, ca din adâncuri. Pe 
malul unui lac de la poalele dealului, stătea tatăl ei: „Mă duc să ţi-o 
aduc înapoi. Ţine minte data de 5 mai 2012.” Şi a sărit în apă.  

Mia s-a trezit. Era ora 4, dimineaţa.  
Şi-a amintit că tatăl ei lucrase, când era tânăr, la barajul de la 

Bicaz. I-a povestit cândva despre sate întregi acoperite de apa 
lacului de acumulare. De lacrimile şi de blestemele oamenilor 
strămutaţi de pe locurile lor. De casele care se acopereau de ape, de 
biserica unui sat, care a avut aceeaşi soartă.   

Lucrările de construcţie la amenajarea hidro-energetică au 
început în luna noiembrie a anului 1950, an în care a fost aprobat 
„Planul de electrificare al ţării”. Costurile realizării proiectului au 
fost de aproximativ 1,7 miliarde de lei (bani socotiţi la valoarea de 
atunci) şi au însemnat pierderea a sute de vieţi omeneşti în timpul 
lucrărilor. Pentru realizarea construcţiei au trebuit strămutate 
aproape 20 de sate. Două dintre acestea, Răpciuniţa şi Cârnu, au 
dispărut în totalitate. Au fost strămutaţi peste 18.000 de locuitori 
din aproape 2.300 de gospodării.  

Poate pe tatăl ei l-a urmărit şi l-a durut o viaţă întreagă faptul 
că a contribuit la asta, deşi nu avea ce face. Poate că acum Mia visa 
obsesia tatălui ei de a salva acea biserică acoperită de ape. Dar de 
ce trebuia să ţină minte acea dată? Poate că ea marca... Era mai 
bine să nu se gândească la asta, fiindcă simţea cum înnebuneşte. 
Dacă aceea era data pe care i-o ceruse acum câţiva ani?  „Va fi 
primăvară, vor fi copacii înfloriţi şi va ploua mult. Foarte mult.” 

Mia nu a mai visat niciodată cum urcă dealul acela şi cum 
încearcă să se apropie de piatra de mormânt, ca să vadă ce scrie pe 
ea. Dar este sigură că visul va reveni când tatăl ei va reuşi să scoată 
la lumină biserica scufundată în apa adâncă a lacului. 

După un timp, Miei i-a murit mama. Rămăsese singură. Era 
căsătorită, dar se simţea singură, din cauză că nu putea împovăra pe 
nimeni cu gândurile ei. Cu timpul, soţul ei s-a obişnuit cu strania 
trezire la aceeaşi oră. Cu prezicerile ei care se împlineau mereu. Cu 
presimţirile care nu dădeau niciodată greş. Cu răspunsuri date la 
întrebări pe care el nu apucase să le rostească decât în gând. 

Într-o noapte, o voce i-a spus Miei să se trezească şi să 
deschidă televizorul. A deschis încet ochii şi a apăsat pe butonul 
televizorului, de parcă s-ar fi temut. Pe Discovery era un reportaj 
din care Mia a reţinut clar mesajul pe care trebuia să îl 
primească: 

„Timpul va ajunge la zero, clima se va schimba dramatic, iar 
ADN-ul uman va fi reprogramat. Pe măsură ce ne apropiem de 
anul 2012, vor avea loc mai multe schimbări la nivelul planetei, 
care vor provoca modificări radicale şi bruşte de climă şi vor 
duce la anarhie. 

Teoria este susţinută de mayaşi, care prevăd că „sfârşitul 
timpului” va avea loc pe 21 decembrie 2012. Calendarul Maya se 
încheie brusc la această dată, cu toate că, în trecut, mayaşii, care 
erau foarte avansaţi în astronomie, calculaseră date cosmice până 
la milioane de ani.” 

„Deci e vorba despre sfârşitul timpului, nu despre sfârşitul 
lumii”, gândi Mia, fără să îşi dea bine seama de ce. 

Documentarul continua: 
„Previziunile sunt sumbre pentru perioada premergătoare 

anului 2012.  
La nivel planetar, avem de-a face cu o inversiune a polilor 

magnetici, fenomen care se petrece o data la 13.000 de ani, deci 
de două ori într-un mare ciclu cosmic de 26.000 de ani. De 
asemenea, asistăm la o creştere a rezonanţei magnetice a 
Pământului, care a început din 1980. Prin urmare, în anul 2012, 
timpul va atinge valoarea zero. 

În prezent, ziua are de fapt doar 16 ore, în loc de 24, din cauza 
faptului că rezonanţa are 12 cicli pe secundă, faţă de 7,83 cicli pe 
secundă. Tot în 2012, planul sistemului nostru solar se va alinia 
peste planul Galaxiei, Calea Lactee.  

Potrivit mayașilor, anul 2012 nu va fi sfârşitul lumii, ci 
momentul când adevărul ne va fi revelat.” 

Deşi documentarul se derula mai departe, Mia nu mai auzea 
nimic. 

„Mai sau decembrie? E vorba oare despre acelaşi lucru? 
Despre ce, mai precis?”  

Îşi reaminti verdictul: „Va fi primăvară, vor fi copacii 
înfloriţi şi va ploua mult. Foarte mult.” 

„De asta mi-e frică mie de apă!” 
A stins televizorul şi s-a culcat, fără să se mai uite la ceas. 

Era 4 dimineaţa, desigur.  
A doua zi, în timp ce soţul ei lucra la calculator, Mia a spus 

ceva care şi pe ea a uimit-o. Parcă nu era ea cea care vorbea: „Se 
spune că toţi mor în aceeaşi zi a săptămânii în care s-au născut. 
Eu m-am născut sâmbăta. Uită-te, te rog, 5 mai 2012 în ce zi a 
săptămânii cade?” 

„Într-o sâmbătă!”, a fost răspunsul uimit şi sigur, dat după 
câteva clipe de căutare. 

Nici nu se mai mira. Nu ştia de ce, dar parcă aştepta acest 
răspuns.  

Timpul trecea şi semnele erau tot mai dese. Pe adresa de    
e-mail a primit într-o zi un mesaj: „Caută pe internet, la 
următoarea adresă...”. I se indica o adresă pe care a copiat-o şi   
s-a deschis o pagină care nu a mai provocat spaimele din trecut, 
ci doar o simplă tresărire: 

„În urmă cu circa 70 de ani, celebrul Albert Einstein spunea: 
„Două lucruri sunt infinite: universul şi prostia umană. Şi, totuşi, 
în privinţa universului nu sunt chiar atât de sigur…”. Schimbarea 
climei şi încălzirea globală ce ne ameninţă din ce în ce mai 
puternic vin şi întăresc pe cât posibil afirmaţia plină de cinism a 
dragului nostru fizician. 

Cu mii de ani în urmă, mayaşii preconizau că, în data de 
21.12.2012, lumea noastră se va sfârşi prin foc. Apoi, pântecele 
cosmic Hunab Ku va da naştere unui nou soare, numit Cel de-al 
Şaselea Soare, o altă lume mai evoluată urmând să se nască.” 

Articolul era destul de mare, nu are rost să fie reprodus în 
întregime. Mia s-a gândit doar atât: „Eu credeam că lumea o să 
dispară prin apă, ca prima dată. Poate acela e doar sfârşitul meu, 
nu al lumii. Uite că nu voi putea să asist la sfârşitul lumii...” 

Adresa de la care îi fusese trimis mesajul îi era necunoscută. 
Avea vreun rost să caute mesagerul?  

De atunci toate semnele nu mai provocau decât ridicări din 
umeri, din sprâncene, zâmbete. Şi au mai fost destule. Mia 
aştepta însă ca tatăl ei să scoată biserica din apă. Acela era pentru 
ea semnul că va începe sfârşitul. Al lumii? Al ei? Poate 
începutul, nu sfârşitul? Căpătase o siguranţă stranie că nu i se 
poate întâmpla nimic rău şi, uneori, îşi forţa norocul. Bolile nu 
puteau fi decât simple şi trecătoare, din cauză că ea se va ridica 
de la masa vieţii în 2012. Pe 5 mai 2012. Condusul maşinii cu 
viteză, plimbările noaptea nu o mai speriau. Se obişnuise cu 
ideea că va trebui să moară atunci. Între timp nu i se putea 
întâmpla nimic rău. Era sigură de asta. Era sigură că, dacă se va 
arunca în gol, cineva o va prinde.  

Odată, în timp ce era în maşină, pe o autostradă, i-a descris 
soţului ei un accident pe care îl vedea înainte, pe şosea. El era 
atent la condus, nu vedea nimic. Când s-au apropiat de locul 
acela, nu era nimic. Treceau doar maşini. 

„Cred că ţi s-a părut. Se reflecta soarele în vreun parbriz şi ai 
crezut că e un girofar.” 

Seara, la ştiri, au văzut accidentul care se petrecuse la puţin 
timp după ce trecuseră ei pe acolo, chiar în locul acela, exact cum 
l-a descris Mia. Nu a spus nimic niciunul din ei. Nici nu mai era 
nimic de spus. Când a văzut, tot din maşină, o cruce albă, 
răsturnată pe cer, a murit Patriarhul României. O a doua cruce 
albă, răsturnată, pe care a şi fotografiat-o cu telefonul mobil, a 
adus vestea morţii Patriarhului Rusiei. Nimic nu o mai mira. 
Avea doar o singură întrebare: „De ce eu?” Pe urmă, Mia îşi 
punea masca de cuvinte şi totul reintra în normal.  

Primul volum de versuri îi apăruse şi îl recitea, 
nerecunoscându-şi cuvintele. Al doilea volum, deşi fusese dat unui 
scriitor în vederea lecturii, a fost dat editurii înainte de a fi primite 
eventualele observaţii ale respectivului scriitor transformat în 
cititor. Pentru că aşa a ştiut Mia, într-o dimineaţă, la ora 4, desigur, 
că trebuie să facă. O bântuia spaima că nu mai are timp. Deşi era 
tot mai sigură că nu i se poate întâmpla nimic rău. 

Dar se închidea tot mai mult în ea, purta aproape tot timpul 
masca aceea pe suflet, în faţa celorlalţi. Avea certitudinea că 
trăieşte două vieţi diferite, dar parcă în toate purta măşti. 
Semnele se răreau. Ultimul a venit la sfârşitul lui august. Încă nu 
poate fi scos de sub mască.  

Ultima carte a scris-o într-un an, e un jurnal, niciodată nu a 
scris atât de repede şi atât de panicată de ideea că nu va mai avea 
timp să termine cartea pe care o începe. Pe urmă a început alta, în 
minte i se oprise ideea stupidă că, atâta vreme cât scrie o carte, 
nu are voie să moară şi să o lase neterminată. 

Şi semnele reîncep să apară, ca nişte pulsaţii luminoase la 
limita cea mai depărtată a universului Miei.  

Credeţi că e uşor să trăieşti cu povara asta? 
E cumplit! La început. Pe urmă începe să fie straniu. Pe urmă 

se transformă într-un joc de noroc  cu Destinul, joc pe care ştii că 
îl vei câştiga doar tu. Până pe 5 mai 2012. Pe urmă totul devine 
ceva banal. 

De unde ştiu toate astea? 
Ştiu. Pentru că eu sunt Mia. Credeţi că mi-e uşor? 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

Măşti sub sabia lui Damocles 
proză de Mihaela ARHIP 

Mihaela Arhip – profesoară de Limba şi Literatura Română la Liceul de Artă „Ştefan Luchian” 
din Botoşani – mă citea cînd era elevă, eu o citesc (de) cînd e poetă şi prozatoare. Pare-se că 
profesoara din Botoşani s-a „construit” greu, cu neîncredere în sine şi în cuvinte, făcînd, pînă la 
urmă, literatură chiar din această timorare, din sfiala de a se mărturisi. Dar cele două cărţi de poezie 
apărute pînă acum: Sfîrşitul inocenţei (2002) şi Libertatea unui condamnat la viaţă (2009), precum şi 
prozele adunate într-un volum ce stă gata să apară, o protejează faţă de orice agresiune, dinlăuntru şi 
dinafară şi, totodată, îi divulgă vulnerabilitatea, candorile şi obsesiile. Într-un început de secol ce 
pare înscris într-o derivă fără şansa de a se redresa, Mihaela Arhip navighează cu superbie prin 
propriul ei suflet, ca şi prin tot ce o încojoară, inducîndu-ţi o stenică melancolie. Citind-o, ai impresia 
că eşti „suspendat între două clipe/ ca un scrînciob/ deasupra unei ape fără sfîrşit”. (N.T.) 
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un vizionar 
 

Intelectualul profund, original şi echilibrat care a 
fost Mihail Sebastian îşi întregeşte imaginea în 
posteritate odată cu apariţia „Jurnalului II”, 
subintitulat „jurnal indirect, 1926-1945”. Îngrijitorul 
ediţiei, Teşu Solomovici, a avut inspirata idee să 
flancheze însemnările zilnice ale dramaturgului (bine 
cunoscute acum datorită ediţiei Volovici-Omăt de la 
„Humanitas”) cu fragmente din articolele publicate de 
Sebastian la data respectivă în gazetele vremii. Cartea, 
a cărei apariţie a fost sponsorizată de... Gigi Becali (!) e 
un act de remarcabilă restituire culturală; între altele, ne 
prilejuieşte revelarea atitudinii cu care bunicii noştri au 
întâmpinat minunăţia veacului, televiziunea. „Aşadar, 
vom avea acasă o cutie mai mare decât aparatul de 
radio, vom vedea – cum te văd şi mă vezi – spectacolul 
pe care îl vom alege de oriunde pe harta pământului. Se 
duc, se pierd, mor, serile noastre de spectacol, sălile 
albe de teatru, luminile foaierelor, foşnetul rochiilor de 
mătase, strălucirea mată a braţelor goale de femei, 
rumoarea parterului, tăcerea solemnă a lojilor, bunavoie 
cordială a galeriilor, secunda înfiorată a ridicării de 
cortină... Nu, nu cred în televiziune (...) 

Hamlet jucat pentru un singur om ar trebui să fie de 
neînţeles, fals, imposibil. Îi trebuie dramei – oricărei 
drame – o atmosferă specială, fizică aproape. Respiraţia 
mulţimii, ca fapt biologic, nu ca simbol, respiraţia 
atâtor vieţi prezente este indispensabilă. Râsul şi 
plânsul au altă rezonanţă, altă semnificaţie atunci când 
sunt ale unei adunări de oameni pe care îi străbate 
aceeaşi emoţie. Spectacolul s-a născut pe stadioane, în 
arene, în pieţe publice. Această origine îi fixează legile 
de viaţă. Nu le va putea rupe decât murind. N-aş vrea 
să le dau acestor observaţii un aer dezolat, de protest 
sau melancolie. V-am spus dar: nu cred în televiziune 
(...) Nu cred că vom închide vreodată această bucurie a 
mulţimii (spectacolul, n.n.) într-o cutie cu şuruburi.” 
(10 februarie 1935). Ei bine, în mare măsură, Sebastian 
s-a înşelat; televiziunea a rănit grav spectacolul după ce 
tot ea, o vreme, l-a slujit şi potenţat – dar nu prin 
eliminarea emoţiei participative directe, ci, mult mai 
simplu şi banal, datorită comodităţii fotoliului de acasă 
şi efectelor legii minimului efort. Impactul major al 
apariţiei micului ecran a fost cu totul altul, cu 
consecinţe decelabile în zone nebănuite atunci, la 
începuturi. Sebastian nu putea să-şi închipuie, de pildă, 
că televiziunea, flancată de internet, va semna 
(probabil) decesul cărţii, nici că zeul cinematograf se 
va muta cvasi-definitiv în „cutia cu şuruburi”. Atenţie, 
însă, la ce va să vină, că nu mai e mult până departe... 

 

dincolo de negură 
 

Cartea lui Vlad Bejan, „Dincolo de neguri e patria mea”, 
nu pare a face excepţie de la tipicul rememorării în cheie 
trist-resemnată a evenimentelor petrecute în preajma 
fatidicului an 1940, când, consecinţă a Pactului Ribbentrop-
Molotov, Basarabia a fost brutal ocupată, fără a se respecta 
barem termenele stabilite prin ultimatumul invadatorilor. 
Este multă şi inedită „materie de viaţă” tezaurizată în filele 
acestei cărţi, nemeritat trecută neobservată, dar înainte de 
orice se cuvine subliniată capacitatea autorului de a opera cu 
unelte scriitoriceşti reale, mai ales în domeniul gingaş al 
portretisticii. Nu-i vorba despre literaturizare de toată mâna, 
când, ici-colo, se aşterne în pagină câte o descripţiune a 
norilor buimaci şi a apusurilor sângerii asezonate cu zvon de 
caval şi ciripit de mierlă, ci de o scriitură reţinută, profundă, 
cu „antene” pentru eternul uman, pentru amănuntul 
revelator şi pentru detaliul cu funcţie caracterologică. Iată 
imaginea Iaşilor în primăvara lui 1945: „Oraşul parcă se 
ridica dintr-un cimitir. În lungul străzilor, de-o parte şi de 
alta se înşirau movile de cărămizi şi beton, pereţi prăvăliţi 
care lăsau ochiul să privească în măruntaiele locuinţelor, 
mormane de cărţi, biblioteci risipite, maldăre de ziare 
decolorate de soare şi de ploaie. Pe fundalul răvăşit se 
proiectau balcoane dărâmate, ca nişte braţe de ciung înălţate 
spre cer. 

 

Scări calcinate urcau, într-o încolăcire de şerpi 
pietrificaţi. Din oră în oră, ceasornicele de la Mitropolie 
şi Sf. Spiridon anunţau, decalat, că oraşul trăieşte”. 
Cele mai rezistente rămân capitolele dedicate evocării 
satului basarabean din preajma lui 1940; Vlad Bejan 
introduce în acţiune personaje diverse – preoţi, 
învăţători, ofiţeri ş.a. – dar, vorbind în numele lor, îşi 
analizează propriile-i trăiri, proiectându-le pe fundalul 
funambulesc al unei lumi în flăcări, jale şi derută. 

 
copiii lui stalin 

 
Stalin a avut trei copii: Iacov, Svetlana şi Vasilii. Nu 

i-a prea păsat de ei, aşa că fiecare şi-a orânduit viaţa 
cum a crezut de cuviinţă.  Svetlana „a ales libertatea” şi 
acum, la peste 80 de ani, trăieşte în America, la 
Wisconsin. Iacov, căzut prizonier la nemţi, s-a sinucis 
într-un lagăr de concentrare, după ce „tătucul 
popoarelor” a refuzat schimbul propus de Hitler – Iacov 
contra mareşalului von Paulus, capturat la Stalingrad 
(„nu schimb un mareşal pe un soldat!”). Vasilii, pilot 
de vânătoare, ajuns general după o carieră fulgerătoare 
în Armata Roşie şi după ce a izbutit să doboare două 
Messerschmidt-uri, s-a cufundat definitiv în votcă, spre 
a deveni, (murise Stalin) deţinut într-un lagăr.  

Fără îndoială că astfel de spectaculoase destine 
prezintă interes pentru cititorul oricărui veac. 
Păcăleală... cu folos: în cartea Copiii lui  Stalin (Ed. 
„Meteor press” 2010) nu-i vorba despre copiii lui 
Stalin, ci despre copilăria din vremea stalinismului, 
zugrăvită cu deosebit talent, veridic, impresionant până 
la răscolitor, într-un roman-document din stirpea 
scrierilor lui Soljeniţân ori Pasternak. Nici o imaginaţie 
scriitoricească n-ar putea inventa întâmplări precum 
cele real petrecute în universul unei familii al cărei 
destin este urmărit de-a lungul a „trei generaţii de 
dragoste şi război”. Într-un beci din fostul cartier al 
KGB-ului Cernigov, Matthews descoperă dosarul 
intitulat „Boris Lvovici Bibikov. Strict secret. 
Organizaţia ucraineană antisovietică troţkistă de 
dreapta”. Bibicov era bunicul lui Matthews. Nepotul se 
hotărăşte să investigheze cu mijloace gazetăreşti 
halucinanta istorie a propriei familii. Bunicul său 
fusese unul dintre marii naivi entuziaşti care, după ce 
au izbutit să pună în scenă farsa atroce a colectivizării,    
şi-au dăruit întreaga energie efortului stalinist de 
industrializare. Începuse, însă, marea teroare stalinistă 
şi era nevoie de exemple care să înfricoşeze şi să 
asigure muţenia mai mult sau mai puţin vinovată a unui 
popor terifiat. Bibikov este arestat, i se pierde urma şi 
familia, conform cutumei, este trimisă într-un lagăr 
siberian. 

Rămasă singură şi complet abandonată, viitoarea mamă a 
lui Matthews, Ludmila, trăieşte mizer prin orfelinate, 
aziluri şi spitale, spre a ajunge, în cele din urmă, ”o 
strălucită intelectuală disidentă”. Se întâlneşte cu Mervyn, 
viitorul tată al lui Matthews, şi începe un ciudat roman de 
dragoste consumată mai degrabă epistolar. Mervyn 
încearcă din răsputeri s-o scoată din URSS-ul lui 
Hruşciov; căsătoria îi este refuzată. Părăseşte URSS şi 
declanşează o luptă surdă ce a durat mai bine de cinci ani. 
Încearcă să-i înmâneze o scrisoare lui Hruşciov, aflat în 
vizită prin Scandinavia. Nu reuşeşte. Cere sprijin la MI5 – 
i se răspunde că Ludmila ar putea fi, de ce nu, unealta 
KGB-ului. Încearcă să-i dea o scrisoare lui Adjubei, 
ginerele lui Hruşciov, aflat la Bonn. Eşec. Scrie marilor 
personalităţi ale lumii libere. Degeaba. Încearcă să-l 
abordeze pe Kosâghin, apoi pe Harold Wilson, drept 
pentru care este arestat în... Suedia. Tipăreşte pliante. Cere 
audienţe. Se zbate fără încetare şi reuşeşte, în cele din 
urmă, s-o includă pe Ludmila într-un schimb de persoane 
cu occidentali arestaţi în URSS. După cinci ani de zbatere, 
Matthews izbuteşte căsătoria şi îşi ia soaţa în lumea liberă. 
Unde, repede, s-au despărţit, fiindcă prăpăstiosul suflet rus 
nu-i îngăduia Ludmilei să vieţuiască altundeva decât în 
umbra Uralilor. S-a-ntors în Rusia. 

                                                       

În România literară (nr. 8, 25 februarie 2011) cronicarii 

revistei, redactori şi colaboratori externi (nedumereşte  absenţa la ... 
bară a lui Cosmin Ciotloş) îşi prezintă propriile selecţii din producţia 
editorială a anului 2010.  

 Pentru cine a urmărit, cît de cît, viaţa literară a anului trecut, 
opţiunile lor sunt, în general, previzibile, confirmînd, în linii mari, 
selecţiile mai mult sau mai puţin ierarhizante  (recenzii, cronici, 
topuri, anchete etc.) operate de diverse publicaţii. Nu apare nicio 
surpriză de proporţii, nicio răsturnare spectaculoasă de situaţii.  

Singurul care rupe rîndurile (dacă pot spune aşa) este Sorin 
Lavric. El declară că nu se va referi decît la cărţile care „se află la 
întretăierea literaturii cu filosofia. Sau cu religia. Sau cu arta 
necuvîntului”. Şi asta nu numai pentru că – am fi înclinaţi să credem 
– aceste scrieri îi sunt mai la îndemînă, întrucît le comentează, 
săptămînal, în revistă, ci (şi) pentru că ele „salvează pustiul de 
gînduri pe care l-a adus revărsarea epică a anului trecut”. Pentru 
Sorin Lavric, „literatura ultimului an e un strat derizoriu  de vanităţi 
auctoriale(…) Scriitorii români nu au bază umanistă, nu au un 
reazem erudit pe care să-şi sprijine inspiraţia, în schimb au 
viermuială multă, adică frămîntare născută din iritarea orgoliilor”. 
În concluzie, căci avem şi aşa ceva, S.L. decretează, fără drept de 
apel: „Dacă literaţii români nu se apucă să se instruiască, pelicula 
literară va fi tot mai subţire, singurele nume care vor conta fiind cele 
cu pregătire extra-filologică: medici, filosofi, pictori sau sculptori”. 

Afirmaţii şoc? Poate. Dar numai dacă le privim din perspectiva 
unei strategii literare de castă, care s-a consolidat, încet şi sigur, 
începînd cu anii  ’90, fie în jurul unor reviste sau edituri, fie în jurul 
unor nuclee de boemă atot-încăpătoare. Altminteri, afirmaţiile lui 
S.L. nu exprimă decît o atitudine normală, într-un climat literar 
normal. Singura problemă e că aceste sentinţe au un caracter general. 
Nu este clar, de pildă, dacă, pentru a ajunge la aceste concluzii,  S.L. 
a citit toată producţia literară a anului 2010. Nici dacă titlurile, 
propuse de colegii de pagină, intră în malaxorul implacabil al 
aceleiaşi judecăţi. Într-o atare situaţie, cititorul nu înţelege mai nimic. 

El vede doar cum cinci din cei nouă confraţi ai lui S.L. au 
introdus în opţiunile lor şi  titluri care figurează în selecţia operată de 
acesta, Amor intellectualis de Ion Vianu, Întîlnire cu un necunoscut 
de Gabriel Liiceanu, Aşteptînd ceasul de apoi de Dinu Pillat, 
Mutilare de Dan Stanca). Deci, ei au operat cam cu aceleaşi rigori  
ca şi S.L. Altfel spus, Gabriel Coşoveanu, Gabriela Gheorghişor, 
Antonio Patraş, Irina Petraş, Răzvan Voncu sunt nişte critici serioşi, 
care posedă instrumente sigure, „de ultimă generaţie”, cum se spune, 
pentru detectarea valorii. Ce ne facem însă cu celelalte titluri, nu 
puţine, selectate de aceştia şi care nu i-au reţinut atenţia şi lui S.L.?. 
De exemplu: Rădăcina de bucsau de Ovidiu Nimigean şi 
Ambasadorul invizibil de Nichita Danilov. Le acordăm creditul 
cuvenit, sau le abandonăm îndoielii?   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Să fie oare mai puternic un ton implacabil, care generalizează 

vinovat, sau o primire favorabilă, aproape unanimă, din partea 
criticilor? Aceste două cărţi apar în mai toate topurile de profil şi, de 
cele mai multe ori, pe primele locuri. Ce folos? – ar spune S.L., dacă 
nu-s nici medici, nici filosofi, nici... 

După ce-i desfiinţează, la grămadă, pe scriitori, S.L. se ocupă şi de 
critici, compătimindu-i: „Cred că e o dramă să fii critic literar în 
mijlocul unei asemenea producţii epidermice”.  

Ce dramă? Care dramă? Oare criticii nu lucrează cu materialul 
clientului? Şi, dacă e aşa, oare n-ar trebui ca şi ei să-şi optimizeze 
instrumentele de lucru, prin abordarea şi aprofundarea unor teritorii 
cum ar fi ştiinţele, filosofia, artele? Nu de alta, dar universul 
scriitorului, al scriitorului născut, iar nu făcut, le conţine pe toate, într-o 
formulă complicată, care nu seamănă cu nimic, decît cu sine însuşi. 
Numai aşa acest univers va putea fi detectat, explorat, înţeles şi, la 
urmă, admirat. E drept că, în anumite perioade, mai ales după ’90, 
critica a cam lipsit din peisajul literar. 

S-a resimţit, acut, absenţa criticii de întîmpinare, care să gestioneze, 
sistematic, cu profesionalism, căile încurcate prin care un autor 
ajunge să se instaleze pe o anumită treaptă a ierarhiei literare. A fost 
aceasta (şi încă mai este) o absenţă majoră, care a favorizat creşterea 
imprevizibilă a unui puhoi de prezenţe în cîmpul literar, unele 
neavenite, altele de-a dreptul maligne. Astfel sufocată, piaţa literară a 
ajuns să nu aibă o ofertă bine decantată, ci un amalgam în care, cu 
ochiul liber, nu poţi vedea decît o zbatere inutilă pe suprafaţa subţire 
a realităţii. Greaţa existenţială, obsesia (uneori patologică) a sexului 
şi a urîtului, netrecute prin flacăra purificatoare a harului, vor să 
impună suprafaţa ca pe o paradigmă a profunzimii. Şi toate acestea 
subsumate unui program care-şi propune „un nou interes pentru 
realitatea înconjurătoare(...) un nou stil realist...”. Nu este vorba 
despre acea realitate înveşnicită de puterea harului, ci de aceea care 
uniformizează, nivelează, anulează. Încă de pe la începutul secolului 
trecut, Arghezi a prevăzut acest pericol: „Realismul e panteic. 
Sămînţa lui Dumnezeu, lumina, încolţeşte în luceferi ca şi jos de tot, 
în glodul rînced al uliţelor străbătute de vite. Operaţia de-a scoate 
perle pe acolo pe unde vulgul nu vede decît muscărie este 
dumnezeiască. Totul e sacru în mîinile artistului şi acesta ştie să-şi 
dozeze materia”. 

Această sacralitate a artistului vine din har. Din talent. Din 
vocaţie, adică, prăbuşită astăzi în totală dizgraţie şi teoretizată ca fiind 
ceva nu numai inutil, dar chiar dăunător creaţiei artistice.  Scriitorul 
adevărat nu va fi niciodată respins de cuvînt. El îi va găsi întotdeauna 
punctele prin care să se conecteze la realităţile în evoluţie. Prin talent, 
scriitorul  realizează acel dozaj al materiei prime, care să reziste în 
timp.  

Cînd un critic urmăreşte şi aceste imponderabile în analiza unei 
opere, nu cred că poate greşi. El va reuşi chiar să descurajeze măcar o 
parte din masa mare a veleitarilor agresivi. Cu o condiţie: să puncteze 
individual şi nu la grămadă. Altminteri, cuvintele aruncate în derivă 
vor fi percepute ca simple palavre. 

 

Angela TRAIAN 
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cărţi, selecţii, palavre...   

Radu SUCEVEANU 
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ZIUA MONDIALĂ  

A TEATRULUI 
 
Din 1962 încoace, în fiecare zi de 27 martie se sărbătoreşte 

Ziua Mondială a Teatrului. A fost iniţiativa Institutului 
Internaţional de Teatru (I.T.I.), în scopul de a-i apropia pe 
oamenii de teatru din întreaga lume, de a-i pune în dialog şi de   
a-i determina să mediteze asupra artei lor şi a relaţiei lor cu 
publicul într-un timp în care arta teatrală părea să piardă teren în 
faţa concurenţei cinematografului şi a televiziunii. 

De atunci şi până astăzi, în fiecare an, o personalitate a 
teatrului adresează, în această zi, un mesaj internaţional către 
toată lumea implicată în această artă. Am reţinut, prin ani, 
gândurile avansate cu acest prilej de mari slujitori ai scenei. 
Celebra actriţă germană Helene Weigel – soţia lui Bertolt Brecht 
şi interpreta principală a spectacolelor – scria în 1967: „Noi, 
oamenii de teatru, contribuim, cu mijloacele care ne sunt proprii, 
să facem, în sfârşit, locuibilă planeta noastră”; Maurice Béjart 
(Franţa): „Una dintre problemele majore ale oamenilor de teatru 
a fost întotdeauna comunicarea dintre actor şi spectator, nevoia 
de a face să dispară bariera dintre ei – această rampă, reală sau 
imaginară, care desparte pe privitor de cel privit”. Actorul [...] 
„să înceteze de a mai fi o maşină care vorbeşte, să fie pictorul 
emoţiilor sale, preotul jertfei sale, să uite a face, spre a fi” 
(1972); Richard Barton, marele actor englez: „Teatrul este 
creaţia acelora dintre noi care, cât e lumea de largă, simt nevoia 
irezistibilă de a da bineţe semenilor. Teatrul poartă mesajul 
adevărului: un adevăr împodobit cu o mantie strălucitoare sau 
ascuns după o barbă falsă” (1973); Regizorul Luchino Visconti: 
„Pe de o parte, teatrul înfăţişează viaţa noastră în ceea ce are ea 
mai adânc, mai dramatic, mai misterios, iar pe de altă parte, el 
distilează esenţa însăşi şi dă, despre mitul şi legenda omului, o 
reprezentare de fiecare dată nouă, într-un efort mereu înnoit de a 
pătrunde, prin participare, sensul existenţei” (1974); Antonio 
Gala, preşedintele Centrului spaniol I.T.I.: „Teatrul ne-a ajutat să 
ne cunoaştem mai adânc pe noi înşine, să ne exprimăm propria 
viziune despre viaţă şi despre moarte – poate cea mai anevoioasă, 
cea mai îndelungată şi mai rodnică dintre misiuni” (1987); 
Regizorul Peter Brook: „În trecut, o bună trupă de teatru se 
constituia pornind de la contrastul evident al tipurilor, vârstelor şi 
caracterelor aparţinând uneia şi aceleiaşi culturi; astăzi putem să 
dăm acestor opoziţii teatrale o viaţă mai puternică, făcând apel la 
actori de origini cu totul diferite. Acest demers corespunde în 
egală măsură unei lumi în care publicul se constituie dintr-o 
contopire din ce în ce mai bogată a raselor şi unde, chiar în sânul 
aceleiaşi culturi, fiecare individ e condiţionat de un amestec din 
ce în ce mai bogat de influenţe globale. Când culturile se 
amestecă între ele pe scenă, publicul e chemat să asiste în acelaşi 
timp la adevăruri specifice şi universale” (1988); Saadalla 
Wannous, dramaturg sirian: „Teatrul este mai mult decât o artă, 
el este un fenomen de civilizaţie complexă, iar dispariţia lui ar 
accentua tristeţea, urâţenia şi sărăcia lumii” (1996); H. H. Sheik 
Dr. Sultan Mohammed Al Quasimi, membru al Consiliului 
Suprem al Emiratelor Arabe Unite, conducător al Sharjah: (Prin 
teatru) „am înţeles că binele uneşte fiinţele umane, iar răul le 
dezbină. Dacă teatrul are la bază lupta dintre bine şi rău, lumea 
tinde adeseori către bine asumându-şi această direcţie. 
Războaiele, care au adus suferinţă omenirii din timpuri străvechi, 
au fost întotdeauna motivate de instincte malefice care pur şi 
simplu nu recunosc frumuseţea. Şi frumuseţea, în esenţa ei, nu se 
regăseşte în nicio altă artă ca în teatru. Pentru că teatrul reuneşte 
toate artele frumoase. Cel care nu preţuieşte frumuseţea nu poate 
preţui viaţa; şi teatrul înseamnă viaţă... Suntem, ca fiinţe umane, 
destinaţi dispariţiei, dar Teatrul trăieşte atâta timp cât există 
Viaţă” (2007). 

La 27 martie 2011, scriitoarea și regizoarea ugandeză Jessica 
A. Kaahwa a făcut, în mesajul adresat lumii teatrului, un îndemn 
către pace și înțelegere între oameni și națiuni: „Teatrul pătrunde 
cu subtilitate în sufletul omului curpins de teamă şi suspiciune, 
transformând imaginea sinelui şi deschizând o lume de opţiuni în 
faţa individului şi a comunităţii. El poate conferi sens realităţilor 
zilnice, împiedicând un viitor nesigur. El se poate angrena în 
politicile umane în moduri simple şi directe. Fiind atât de 
cuprinzător, teatrul poate constitui o experienţă capabilă de a 
depăşi vechi neînţelegeri. (...) Chiar dacă nu poate fi singura cale 
de a aduce pacea, teatrul ar trebui cu siguranţă inclus ca un 
instrument eficace în misiunile de menţinere a păcii”. 

Aproape toate aceste mesaje şi altele la care nu ne-am referit 
subliniază nevoia ideii de dialog: dialogul între indivizi, dialogul 
între grupuri, dialogul între culturi – un dialog multilateral, 
complex şi profund. Atunci când e autentic şi sincer, dialogul 
care se naşte prin teatru poate creşte cuprinzând oamenii de 
pretutindeni, culturile lumii în toată diversitatea lor căci, oricâte 
revoluţii tehnologice s-ar mai produce, teatrul va rămâne acel 
spaţiu şi acel fenomen privilegiat în care Omul reflectează asupra 
condiţiei sale existenţiale şi istorice. „Nu se poate trăi fără teatru” 
zice un personaj din Pescăruşul lui Cehov. Într-adevăr, fără 
teatru individul ar fi lipsit de posibilitatea de a ieşi din izolare şi 
de a medita asupra condiţiei sale, asupra condiţiei umane în 
general. În teatru, Omul coboară spre a se întâlni cu el însuşi, cu 
propriul său destin, punând la încercare credinţele şi emoţiile 
sale, într-un joc care are – cum zicea un mare regizor – dubla 
putere a realităţii şi a închipuirii. 

 

Șt. O. 

„RINOCERII”  
la Teatrul Național Iași 

 
 

Considerată deja o adevărată „emblemă” a spiritului 
european şi a umanităţii din secolul XX, piesa Rinocerii a 
cunoscut, de la premiera sa mondială (Düsseldorf, 6 noiembrie 
1959), variate şi incitante interpretări scenice. În România, textul 
ionescian a fost montat pentru prima dată în 1964, de Lucian 
Giurchescu la Teatrul de Comedie din Bucureşti, avându-l ca 
protagonist pe Radu Beligan (Bérenger), excelent secondat de 
Ion Lucian (Jean). Spectacolul – apreciat atât de cronicarii 
francezi, cât şi de autorul însuşi cu prilejul turneului parizian din 
1965 – lăsa deschisă calea unei viziuni mai puţin restrictive decât 
cea propusă de Jean-Louis Barrault la Odéon Théâtre de France, 
în sensul că anormalitatea şi aberaţia fascizării, atât de uşor 
descifrabile în imediat, nu exclud ideea pericolului latent pe care 
îl poate reprezenta acceptarea şi banalizarea ideii de dictatură. 

Despre pulsiunile obscure ce anulează identitatea individuală 
distinctă, despre confuzia eu-lui ca efect al aderării la turmă, 
vorbeşte şi regizorul Claudiu Goga în spectacolul recent montat 
la Teatrul Naţional din Iaşi. Rangul de generalitate pe care 
propunerea regizorală îl conferă reprezentaţiei extrage textul 
ionescian din zona interpretărilor datate şi îl aşează în condiţia lui 
de privire îngrijorată asupra spiritului gregar specific omului 
modern, trăitor într-o lume care şi-a pierdut dimensiunea 
metafizică, simţul misterului şi reperele axiologice.  

Omul ameninţat de invazia treptată a rinoceritelor de tot felul, 
omul înghiţit de mulţimea ce admite sau respinge ideile în bloc, 
iată personajul în jurul căruia se construieşte spectacolul ieşean al 
fanatizării, al propagării distructivului, al pierderii gândirii 
raţionale, deci a sinelui înecat de praful iscat de goana dezlănţuită 
a celorlalţi. Există, în această farsă tragică, un potenţial metaforic 
desluşit corect, o neliniştitoare întrebare (diluată pe alocuri de 
ruperi de ritm scenic) asupra raportului sensibil dintre conştiinţa 
individuală şi conştiinţa colectivă, dintre „unicorni”, „bicorni” şi 
cei care se încăpăţânează să nu aparţină nici unei categorii. 
Există, de asemenea, o meditaţie aspră despre singurătate, iubire 
şi prietenie, despre cuvântul atacat de rugina clişeului, despre 
gândirea mecanică şi falsele raţionamente care o subjugă. Dar 
există şi speranţa nesupunerii, a rezistenţei dincolo de gesturi 
eroice, prin actul simplu al nerenunţării la sine. „Nu capitulez!” 
strigă Bérenger, împresurat de rinocerii care ocupă fără zgomot 
scena finală, într-o mişcare de acumulare aparent paşnică. 
Paşnică, dar de neoprit, ca mareea ce înghite tot iar şi iar. Am 
desluşit aici ideea pericolului care nu este neapărat agresiv, 
devenind cu atât mai primejdios, de vreme ce se insinuează puţin 
câte puţin, tăcut dar sigur. Finalul rămâne deschis. 

Dacă personajul gândit de Ionesco decide să rămână om 
„până la cea din urmă suflare”, cel proiectat de Claudiu Goga 
(aşa cum l-am descifrat noi) are „toate şansele” ca, într-un act 
ulterior imaginat de spectator, să cedeze şi el, tocmai pentru că, la 
urma urmei, nu e chiar atât de rău să fii „în pas cu timpul”. Câţi 
dintre noi nu au auzit această formulă în ultima vreme? Şi câţi 
dintre noi nu şi-au spus, în cele din urmă, că „e o chestiune de 
obişnuinţă”? Trebuie să recunoaştem, ne obişnuim cu mode şi 
modele impuse de cadenţa mărşăluită a celorlalţi, le acceptăm cu 
resemnare, facem concesii, renunţăm să ne mai opunem 
omogenizării. Capetele de rinocer purtate pe umeri de personaje 
în finalul spectacolului nu au ochi, nu au gură, au doar coarne, 
simbol al intoleranţei latente, al violenţei instinctuale care 
mocneşte şi aşteaptă. Paradoxal, oamenii rinocerizaţi, prin 
repetitivitatea apariţiei lor învăluită într-un abur ce dizolvă 
contururile precise, încetează a mai fi urâţi, nu mai înspăimântă. 
Din contră, trezesc mirare şi curiozitate. Credem că tocmai prin 
acest lucru ei sunt de fapt ameninţători. Adică prin posibilitatea 
acceptării noastre, a consimţământului care duce la aderare. 

Dar cum se ajunge aici? Tehnica tipic ionesciană a 
acumulării şi progresivităţii se regăseşte în spectacol, regizorul 
folosind-o judicios, mai puţin în scena dintre Bérenger şi Dudard, 
apoi în cea dintre Bérenger şi Daisy, când ritmul alert al 
momentelor anterioare se rupe, când tensiunea descreşte 
periculos, când se instalează discursivitatea plată, în ciuda 
intervenţiei, la un moment dat, a cadenţelor sonore şi a 
orbitoarelor lumini de stroboscop. Este posibil ca prelungirea 
dialogurilor cvasi-neutre, plicticoase chiar, să fi fost căutată de 
regizor, cu scopul de a justifica decizia lui Dudard şi a lui Daisy 
de a ieşi din atmosfera anostă a camerei (şi vieţii) lui Bérenger. 

Dacă este aşa, atunci Bérenger însuşi ar fi avut motive întemeiate 
să-şi dorească „evadarea”. El însă alege să rămână, să nu 
pactizeze cu rinocerii care au invadat oraşul, care se mişcă 
neîncetat, haotic şi distructiv. 

Se prefigurează în textul ionescian un raport semnificativ al 
spaţiilor deschise şi închise, al lucrurilor petrecute înăuntru şi 
afară. În spectacol, decorul semnat de Ştefan Caragiu pleacă de la 
această dihotomie, nuanţând-o printr-un eşafodaj al locurilor de 
joc suprapuse, care se deschid şi se închid rând pe rând ori 
simultan, graţie unor obloane metalice ce ascund sau devoalează 
„marfa umană” expusă privirii publicului.  

Asemănătoare unor celule (ale societăţii?) egale între ele, 
aceste cutii-cuburi separă oamenii, le limitează aria existenţială, 
dar îi şi uniformizează, făcându-i previzibili. Ca şi costumele 
(concepute de Lia Dogaru) în nuanţe de gri după declanşarea 
metamorfozei. Câteva pete de culoare înveselesc, în prima 
secvenţă, cenuşiul dominant, dar sunt apoi înghiţite parcă de 
luciul rece al decorului, de monotonia sobră a costumelor, 
repetitive prin culoare şi croială, adevărate uniforme ce înlesnesc 
sensul nediferenţierii, al dezindividualizării, al rinocerizării. Am 
remarcat atenţia acordată încălţărilor lui Bérenger, nişte modeşti 
tenişi portocalii care îl particularizează şi la care nu renunţă. 
Încălţările deţin, în imaginarul omului dintotdeauna şi de 
pretutindeni, un sens social, integrându-se unui sistem de valori. 
Ele reprezintă însă şi alter ego-ul celui care le poartă. Ca obiect 
teatral, încălţările sunt prinse într-un circuit de semnificaţii ce le 
conferă funcţii simbolice, ludice, estetice. Faptul devine evident 
în spectacol, mai ales în final, când majoritatea personajelor 
rinocerizate intră în scenă desculţe, imagine a renunţării la 
statutul de fiinţă socială distinctă. Despre aceeaşi abdicare este 
vorba şi în cazul lui Jean care se debarasează de halat, ori a fustei 
căzute a doamnei Boeuf. Sunt momente care punctează abdicarea 
de la condiţia umană a individului depersonalizat, acaparat de 
materia brută ce proliferează, creând noi şi noi rinoceri. 

Ironia face ca epidemia să-i transforme deopotrivă pe cei care 
poartă nume „suave” (domnul Papillon, Daisy), pe cei care, 
dimpotrivă, se numesc Boeuf, pe cei diferenţiaţi doar de 
sonorităţile iniţiale ale numelui lor (Dudard, Botard), dar şi pe cei 
care şi l-au pierdut deja (Logicianul, Domnul Bătrân, Gospodina, 
Băcanul, Patronul, Chelneriţa…), toţi prinşi în iureşul 
nediferenţiat al metamorfozei alienante. Toţi aderă, în ritmuri 
diferite, la mişcarea generală, unii în afara spaţiului lor vital, alţii 
înăuntrul acestuia, captivi la unison ai unui fagure metalic uriaş, 
egal cu sine însuşi, clar structurat şi impunând respectarea 
normelor de convieţuire. 

Această neliniştitoare imagine a consensului a fost 
pigmentată de Claudiu Goga cu momente de contrapunct comic, 
existente în textul ionescian, cum sunt dialogurile dinamice, 
intercalate sau simultane din scena iniţială a pieţei, când 
mecanismul logic şi cuvântul derapează. Regizorul a transformat 
însă fericit primul tablou din actul II, desfăşurat într-un anost 
birou al unei edituri de publicaţii juridice, într-un dinamic schimb 
de replici decupate inspirat, animat de comicul automatismelor 
gestuale şi de gagurile clovneşti ale cuplului Dudard-Botard. S-a 
imprimat astfel spectacolului nuanţa specifică teatrului ionescian 
de farsă tragică, de râs scrâşnit, nuanţă care ar fi putut fi speculată 
şi în secvenţele ulterioare. 

Nuanţele cerute, în opinia noastră, de procesul metamorfozei 
ce doar se insinuează iniţial pentru a deveni certitudine mai apoi, 
nu au fost suficient surprinse de toţi interpreţii, dominaţi probabil 
de ideea griului acaparator, monocord. În rolul lui Bérenger, 
Constantin Puşcaşu este aşa cum îl caracteriza chiar Eugène 
Ionesco: omul simplu, „nepăsător”, „apatic”, „obosit”, 
„neîndemânatic”, „ameţit”, „năuc”, „moale şi visător”, dar 
această linie pe care actorul o imprimă personajului nu duce şi la 
aşteptata anxietate ce ar fi trebuit să vină, la un moment dat, din 
incertitudinea propriei identităţi. Lineară ni s-a părut şi prestaţia 
Silvei Helena Schmidt, o Daisy fadă, căreia nu i s-a găsit cheia 
potrivită, o cheie care să deschidă mai multe uşi către personaj. 
Nici Cosmin Maxim nu pare să (se) simtă bine (în) pielea lui 
Dudard, cu excepţia tandemului cu Botard, căruia Doru 
Aftanasiu îi dă un contur îngroşat de grotesc, justificând 
rinocerizarea viitoare. Sarcina dificilă de a-l incarna pe Jean i-a 
revenit lui Teodor Corban, un actor a cărui experienţă şi forţă 
scenică sunt un câştig evident al spectacolului. Sigur de sine ca 
toate spiritele primare, suficient şi imperativ, repetând cuvinte 
învăţate pe de rost, Jean îşi urmează calea firească a orbirii totale 
spre gregarul agresiv. Spaime nedesluşite ori mărturisite, cedări 
înlăcrimate ori inutil amânate traversează cu tensiune dramatică 
personaje precum Domnul Papillon (Adi Carauleanu) şi Doamna 
Boeuf (Doina Deleanu). Comicul de situaţie şi de limbaj îşi 
găsesc expresia potrivită în gestica şi zicerea Logicianului (Florin 
Mircea), ale Domnului Bătrân (Emil Coşeru), Gospodinei (Puşa 
Darie) aflate în ecou cromatic (şi nu numai) cu Soţia băcanului 
(Anne Marie Chertic). Daniel Busuioc, Dumitru Năstruşnicu, 
Antonella Cornici, Gelu Zaharia şi Silvia Băleanu Popa adaugă 
tuşe precise şi se înscriu convingător în viitoarea turmă, 
„eliberată” dintr-un cotidian plictisitor. 

Ea, viitoarea turmă, va fi formată din rinoceri unicorni sau 
bicorni. Unicornuitatea sau bicornuitatea aproape că nu mai sunt 
importante. Însă rinocerita, indiferent de astfel de particularizări, 
da. Chiar dacă, la Iaşi, primejdia nu s-a simţit emoţional, ci ne-a 
fost transmisă doar raţional. 

 

Anca-Maria RUSU 

                      
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

Constantin Pușcașu (Bérenger)
 și Teodor Corban (Jean)
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Ajunsesem acolo, în atelierul din Piaţa Amzei, la sugestia lui 
Dragoş Pătraşcu, „ucenicul său vrăjitor”, şi a lui Mihai Pascal, 
cel care-l invitase să expună la Iaşi. M-am dus atunci să-l 
reîntâlnesc şi l-am filmat în mediul lui existenţial, primordial, în 
altelierul unde a ars fără menajamente pentru arta căreia i s-a 
dedicat total, după pasajul pe la matematici şi meteorologie. 
Atelierul, în care se înghesuiau, într-o aparentă dezordine, de fapt 
într-o subtilă armonie, felurite lucruri, de la presa ce ducea cu 
gândul la o hală industrială, la altele, multe şi mărunte, căpătase, 
ţin bine minte, îndată ce artistul adusese gravurile şi le  rezemase 
de pereţii înnegriţi de fum, o strălucire princiară. Marcel 
Chirnoagă rânduia lucrările ca pe nişte icoane şi le preţuia din 
ochi cu respectul truditorului. Le măsura lung şi încântat şi se 
împrimăvăra dintr-odată toată făptura sa de om ajuns aproape la 
capătul drumului, istovit de sforţările creatoare necontenite, 
otrăvit de acizii cu care-şi realizase opera, dar mulţumnit de ceea 
ce făcuse. Lăsa în urmă o moştenire. Gravura lui, era conştient de 
asta, poate sta alături de tot ceea ce este mai de preţ în arta lumii. 
Jumătate de veac se străduise să meargă neabătut pe acest drum. 
Şi, iată, reuşise. 

Îl urmăream în atelier, în acea zi primăvăratecă, cum 
dezmierda cu privirea lucrările. Mi-l închipuiam urcat într-un 
pisc, laolaltă cu marii gravori ai pământului. Nu mai aveam în 
faţa mea pe omul  pe al cărui chip prindea a se întipări umbra 
morţii, ci pe eternul Marcel Chirnoagă, maestrul gravurii 
româneşti, maestrul gravurii universale. 

 
* 

 

În urmă cu cinci ani, în plină vară, a doua zi după Sânt Ilie, 
pe strada Lăpuşneanu, în Iaşi, în prisaca artiştilor, la parter, într-o 
alveolă a spaţiului expoziţional al Filialei U.A.P., a apărut o nouă 
galerie de artă. De data aceasta privată. Iniţiatorul i-a dat numele 
de DANA, prenumele fiicei lui. Cel care a avut fericita idee să 
creeze acest mediu artistic a fost inginerul Mihai Pascal, om de 
afaceri iscusit, dar atipic, în stare a pune pe roate un bussines, dar 
şi a se lăsa pradă „jocului cu iluziile”, cum definea Corneliu 
Baba într-o scrisoare adresată prietenului Ion Irimescu 
îndeletnicirea de artist. Această preocupare nu era de loc 
întâmplătoare, ci poate fi socotită un „păcat” de familie. Căsătorit 
cu Geta Cohn, muzeograf remarcabil al Pinacotecii ieşene, Mihai 
Pascal, care în vremea aceea se ocupa cu treburi tipograficeşti, a 
intrat în cercul subţire al artisţilor ieşeni, s-a împrietenit la toartă 
cu unii dintre ei, şi a căpătat „microbul” artei. A devenit un 
pasionat privitor nu ca la teatru, ci ca la galerie,şi a început să 
colectioneze. A îndrăgit compania artiştilor şi a simţit, când s-a 
ivit clipa prielnică, după 1989, nevoia sufletească să le fie sprijin 
într-un moment în care statul îi lăsase de izbelişte pe creatori. 
Acesta a fost imboldul creerii Galeriei DANA. Nu a gândit-o ca 
pe o afacere, ci un dar făcut breslei care ne fericeşte cu frumosul. 

După expoziţia deschisă pe 21 iulie 2006, cu piese din 
patrimoniul artei românesti,aflate în colecţii particulare ieşene, a 
urmat un veritabil florilegiu de evenimente artistice. În 2006 s-a 
marcat aici centenarul Călin Alupi şi s-a lansat albumul consacrat 
pictorului, sponsorizat de Galerie. S-au regăsit apoi pe simeze, 
într-o sucesiune ritmică, de regulă la trei săptămâni, artişti de 
primă mărime din Iaşi şi din alte centre artistice ale ţării: Dan 
Hatmanu, Ion Nicodim, Corneliu Vasilescu, Adrian Podoleanu, 
Ion Iancuţ, Dimitrie Gavrilean, Marcel Chirnoagă, Neculai 
Păduraru, Ilie Boca, pentru a aminti doar câteva  din cele apoape 
o sută de nume înscrise pe afişul Galeriei. Fiecare expoziţie a fost 
însoţită de un catalog substanţial şi de excelentă ţinută grafică. 

În 14 octombrie 2008 s-a inaugurat al doilea sediu al 
Galeriei DANA, cel  din strada Cujbă 17, pe care Dan Hăulică şi 
Paul Gherasim, prezenţi la eveniment, l-au catalogat ca fiind unul 
din cele mai generoase şi primitoare spaţii expoziţionale 
româneşti. Debutul s-a produs în această nouă incintă artistică cu 
un eveniment memorabil: marcarea, printr-o amplă retrospectivă, 
cu peste o sută de lucrări din colecţii ieşene şi un somptuos 
album, a centenarului Victor Mihăilescu Craiu. Recuperarea 
marilor valori ale artei ieşene şi românesti a reprezentat una 
dintre direcţiile programatice ale Galeriei DANA. S-au bucurat 
aici de retrospective cuprinzătoare, de seri de evocări, de solide 
albume de artă, Costache Agafiţei, Adrian Podoleanu, Marcel 
Chirnoagă. 

Cele două spaţii expoziţionale din Lăpuşneanu şi Cujbă ale 
Galeriei DANA sunt locuri referenţiale ale vieţii culturale a 
Iaşilor. În ambianţa lor au fost celebraţi, la vârste rotunde, 
academicienii Alexandru Zub şi Valeriu Cotea, scriitorul Mircea 
Radu Iacoban. În acest cadru, s-au lansat cărţi şi reviste, au 
concertat formaţii camerale de top, au fost evocate la orele astrale 
ale aniversărilor figuri stelare ale culturii noastre, precum Mihai 
Eminescu. 

În jurul Galeriei DANA au gravitat încă de la începutul 
existenţei acesteia şi câteva tabere de creaţie, de pictură şi 
sculptură, care au reunit cohorte de artişti români şi străini la 
Cotu Morii, Vatra Dornei, Ciric şi Hodora. Producţia lor a fost 
prezentată publicului în expoziţii la Galeria  DANA, dar şi  pe 
simezele altor galerii din ţară. De altfel, unele expoziţii vernisate 
în premieră la Iaşi, precum cea a lui Adrian Podoleanu, de 
acuarelă, au fost oferite şi iubitorilor de artă din alte oraşe ale 
ţării. 

Galeria DANA este azi locul unde se continuă o nobilă 
tradiţie a Iaşilor, cea a banchetelor spirtuale intrate în legenda 
culturii naţionale. 
 

Grigore ILISEI 
 

În paginile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20  reproduceri 
din Expoziția Marcel CHIRNOAGĂ, la Galeriile DANA – Iași. 
 

Claudiu Goga este, fără îndoială, unul dintre regizorii 
care au câştigat atenţia lumii teatrale contemporane. Luând 
ca pretext spectacolul „Rinocerii”, pe care l-a realizat la 
Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” Iaşi, dialogul de faţă 
reliefează diferite aspecte din concepţia teatrală a 
regizorului. 

 
– Claudiu, ne aflăm la Iaşi, unde ai montat spectacolul 

„Rinocerii”, la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”. Este a 
treia montare ieşeană a ta, după „Audiţia” de Alexandr Galin 
şi „Made in est” de Constantin Cheianu. Te simţi bine lucrând 
cu această trupă? 

– Ca orice trupă, are părţile ei bune şi părţile ei rele. Părerea 
mea este că rolul unui regizor venit din afară este să pună în 
valoare aspectele bune, ceea ce, în bună măsură, la cele două 
spectacole menţionate de tine, am şi reuşit. Dincolo de un 
răspuns diplomatic, n-aş fi aici dacă nu m-aş simţi bine... Cred 
că teatrul ieşean, dincolo de trupă, înseamnă şi publicul ieşean, 
or, în această privinţă, am impresia că e un public destul de 
conservator. Pare dur termenul, însă eu aşa simt. 

– Soarta unui spectacol e în mâna publicului? 
– Depinde de actori, de modul în care se ataşează ei unui 

spectacol şi de felul în care reuşesc să-l transmită publicului. 
Oricât de conservator ar fi un public, poate fi cucerit dacă 
spectacolul este bun, dacă actorii şi regizorul cred în el.  

– Nu există o tentaţie a regizorului de a merge apriori pe 
mâna publicului? Bunăoară, un regizor care vine la Iaşi, 
ştiind conservatorismul de aici, nu va fi tentat să devină el 
însuşi un conservator, pentru a satisface spectatorul căruia i 
se adresează? 

– Sunt regizori şi regizori. Unii se gândesc la asta, alţii 
nici nu-şi pun problema publicului. 

– Tu îţi pui problema aceasta? 
– Da, în sensul că sunt preocupat ca publicului care intră 

la spectacol să-i fie accesibilă mai întâi povestea, apoi 
straturile mai profunde, mai sofisticate pe care le propun eu. 
Publicul conservator nu trebuie privit ca un public prost, ci, 
conform definiţiei, un public care crede în anumite valori… 

– Care nu mai sunt actuale? 
– Sau care continuă să fie actuale. Există o teorie care 

spune că, în orice act artistic, dacă există elemente de 
originalitate într-un procent mai mare de 20%, publicul îl va 
respinge pentru că nu-l înţelege... Evident, e discutabil.... 

– Ai lăsat de multe ori impresia unei bune relaţii cu 
dramaturgul. Ce crezi despre ideea actualizării textelor? 

– Textul trebuie adus la zi prin mesaj, prin ideile pe care 
le vehiculează. A actualiza un text clasic nu înseamnă să 
îmbraci actori în blugi şi să pui în decor automobile. Oricât de 
tentante ar fi actualizările la nivel vizual, cred că nu aici se 
află adevărul unei actualizări. O actualizare adevărată îţi 
pretinde un lucru mult mai subtil, mult mai greu de făcut: să 
pui în valoare temele şi sensurile textului în aşa fel încât ele 
să pară verosimile omului contemporan, să-i atingă sufletul şi 
mintea. Indiferent dacă e vorba de teme universale, precum 
moartea, iubirea, sau de aspecte ce ţin de zona socialului, a 
economicului. Trebuie să ajuţi publicul să facă similitudini 
foarte uşor, să constate că lucrurile care i se întâmplau omului 
cu secole înainte i se pot întâmpla şi lui. Dacă reuşeşti asta, 
contează mai puţin costumul şi decorul.  

– De ce ai ales „Rinocerii” lui Ionesco? 
– Pentru că, apropo de ce discutam, mi se pare un text 

actual ce vorbeşte despre de-spiritualizarea omului. Sigur, ai 
putea spune că fenomenul acesta se petrece dintotdeauna. 

– Fiecare generaţie avându-şi rinocerii ei… 
– Exact! Totuşi, ceea ce se întâmplă în societatea 

românească a ultimului timp, această răsturnare de valori la 
toate nivelurile, conferă cred un plus de actualitate textului. Îţi 
fac o mărturisire: eu însumi mă simt Bérenger, mă simt 
înconjurat de foarte mulţi oameni pe care nu reuşesc să-i mai 
înţeleg. Am senzaţia că oamenii au uitat de prietenie, de 
iubire, sau că aceste noţiuni au căpătat o altă formă, străină de 
ceea ce ar trebui ele să însemne, sau de ce este valoros în 
aceste noţiuni.  

– De ce ar trebui să vină publicul ieşean la „Rinocerii” tăi? 
– Pentru a se amuza, pentru a se speria, pentru a-şi pune 

întrebări despre felul în care trăiesc. Şi poate pentru a-şi 
aminti că merită să lupte pentru valorile umane.   

 

dialog realizat de Călin CIOBOTARI 

popasuri  
şi taifasuri 
 

 

ÎN ATELIERUL 
MEȘTERULUI FAUR 

 
 
 

La un an de la trecerea la cele veşnice a lui Marcel Chirnoagă, 
la Galeria DANA, din strada Cujbă, ieşenii, oraşul în care 
graficianul şi-a dorit a avea un muzeu, şi-au amintit de acest artist 
de statură universală. Atunci, privind inegalabilele sale gravuri 
expuse pe simeze, ascultîndu-i pe emulii săi, graficienii de calibru 
Dan Erceanu şi Dragoş Pătraşcu, revăzând filmul meu din 2007, În 
atelierul meşterului faur, am retrăit emoţia vizitei în cuibul 
bucureştean din Piaţa Amzei, în vecinătatea clădirii cu ecouri 
renascentiste a fostei Universităţi Populare din Bucureşti, unde este 
stupul artiştilor, Babilonul pictorilor, graficienilor şi sculptorilor. E 
o clădire fantomatică, amintind de atmosfera din Marile speranţe. 
Holuri tenebroase, pereţi coşcoviţi şi năpădiţi de pânze prăfoase, 
tavane gata să cadă, uşi şi ferestre sparte. Aspect mai degrabă de 
casă părăsită. Şi deodată, înlăuntrul unei odăi, viaţa spumegă. Pe o 
laviţă, într-un colţ, trona împărăteşte Marcel Chirnoagă, seniorul. 
În jurul lui roiau, ca la curţile regeşti, curteni de tot felul. Stăpânul 
locului nu era îmbrăcat în odăjdii, plin de pietre scumpe, şi nu se 
purta marţial ca un monarh. Era înveşmântat modest. Curgea pe 
trupul său ciolănos un pulovăr larg şi cam ros de purtare. Părul de 
culoarea nisipului se zburlise aidoma firii demiurgosului aflat în 
răspăr cu lumea. Când se aşternea la lucru parcă foc şi pară ieşea din 
gura de balaur a creatorului. Altfel, după ce lăsa deoparte gravura, 
era pâinea lui Dumnezeu. Fuma pătimaş, aprinzând ţigară de la 
ţigară, înghiţindu-le parcă. Lumina ochilor lui era adâncă. Izvora din 
fântâna lor un duh ademenitor şi prietenos. Îi plăcea să sporovăiască 
cu oamenii din preajmă, să glumească hâtru cu aceştia. Intrau în 
atelier pur şi simplu să se bucure de şederea în apropierea 
demiurgosului. Marcel Chirnoagă vorbea cu şarm, uneori gros, fără 
perdea, dar nu era nimic vulgar în rostirea sa. Încărca sublim 
cuvintele.  

La fel proceda şi cu viziunile sale grafice. În gravură, maestrul se 
dezlănţuia. Plăsmuirile păreau rodul unei fantezii nemăsurate, 
adeseori terifiante, dar niciodată înspăimântătoare, deşi zugrăvesc 
infernul, toată grozăvia iadului, populat cu figuri monstruoase, de 
„Istorie hieroglifică”, struţo-cămileşti. Umorul, marca omului şi 
artistului Marcel Chirnoagă, şi scăpărarea  ideii scot creaţiile sale de 
sub apăsarea sumbrului şi le aşează în registrul ludicului superior şi 
al simbolisticii cu piatră filosofală. Se regăsesc în plămada acestor 
opere de inspiraţie apocaliptică învăţături din cele mari, acea isteţime 
de proverb, de care aminteşte Eminescu. Umorul, tâlcul, măiestrita 
strunjire a compoziţiilor, ţesătura vrăjită a desenului, se alătură în a 
da la iveală capodopera. 

Cum mi-a mărturisit în ceasurile de neuitat petrecute în atelierul 
său din Piaţa Amzei, pe Marcel Chirnoagă nu-l atrăgeau îngerii. Era 
mereu ispitit de draci. Îi zugrăvea cu voluptate, deoarece aceştia îi 
ofereau inepuizabile subiecte şi surse de inspiraţie. Dracii, sublinia 
zâmbind şi grăind din priviri Marcel Chirnoagă, nu-s plicticoşi. Au 
tot timpul ceva de spus, ce iese din banal. Lui Marcel Chirnoagă, 
artist cu studii libere, cum singur o spune, adică neşcolit academic, 
nu i se potriveau dulcegăriile. Nu se lipeau de firea lui noncanonică. 
Dar, abordând zonele acestea întunecate, tragice, ale existentei, 
artistul ştia să le cuprindă în straiele frumuseţii şi să le confere acel 
sclipăt al creaţiunii înalte. Urâtul, macabrul, se transformau sub mâna 
sa în frumos scăldat  în lumină. 

Despre toate astea am stat la taifas câteva ceasuri într-o zi din 
primăvara anului 2007. Era la puţin timp după ce, la Iaşi, la Galeria 
DANA, se deschisese o expoziţie cu ciclurile sale „Apocalipsa” şi 
„Infernul”.  
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De vorbă cu 
CLAUDIU GOGA,  

regizorul 
„RINOCERILOR” 

Marcel CHIRNOAGĂ:                                           Mitologie 
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Este atâta adevăr în 

afirmaţia lui Montaigne după care 
moartea e un fragment din ordinea 
universului sau în cea a lui Prevost 
care considera că moartea e 
condiţia  sub  care   ne-am   născut,  

încât – chiar dacă ne-a întristat, ca de fiecare dată când aflăm 
despre dispariţia unui artist – vestea trecerii în nefiinţă a actriţei 
Annie Girardot s-a aşezat repede în ordinea firească a lucrurilor.  

Cinematografia franceză a mai pierdut o slujitoare devotată, 
emblematică pentru cel puţin o perioadă din istoria ei – cea a 
anilor ’60-’70 din secolul trecut. Actriţa ar fi împlinit, în 
octombrie, 80 de ani, dar cât de pregnantă este încă, în memoria 
cinefililor, imaginea tinereţii ei, cât de convingătoare ni se arată 
personajele ei pline de viaţă, de firesc, de optimism sau de 
tristeţe! Cine a văzut filmul lui Visconti Rocco şi fraţii săi (1960) 
nu o va uita niciodată pe Nadia – punctul culminant de 
virtuozitate al actriţei, personajul care i-a adus celebritatea şi prin 
care ea reconsidera – s-a spus atunci – termenul de feminitate, 
compromis de vamp-ul vulgar şi ostentativ; îl reconsidera prin 
miracolul descoperirii fericirii prin iubire, prin „şoapta tragică” a 
resemnării, printr-o „voce a sufletului” şi prin „seducţia 
spiritului”. Annie Girardot n-a ajuns uşor pe acest promontoriu al 
carierei; a muncit foarte mult, mai întâi în teatru (la Comedia 
Franceză, 1954-1957), apoi în cinematografie din 1955, bazându-
se doar pe talentul şi pe puterea ei de dăruire în câmpul creaţiei, 
calităţi care i-au fost recunoscute şi preţuite încă de la debut. 
Văzând-o pe scenă, în piesa sa Maşina de scris, Jean Cocteau nu 
şi-a putut reţine admiraţia: „În seara asta au coborât zeii pentru 
ea” le-a spus celor din jurul său, iar ei: „Tu eşti cel mai frumos 
temperament dramatic de după război!” Şi totuşi, după trei ani, 
părăseşte teatrul (după ce îi trimite o scrisoare răsunătoare lui 
Pierre Descave), atrasă irezistibil de cinema. Debutase încă din 
1955 în filmul lui André Hunebelle Treize à table, urmat de două 

filme cu Jean Gabin – Maigret tend un piège (regia Jean 
Delannoy) şi Le Rouge est mis (r. Gilles Grangier) şi altele. Dar 
tot dinspre teatru îi vine marea şansă: jucase, împreună cu Jean 
Marais, în piesa Doi pe un balansoar. Regizorul Luchino 
Visconti, apreciind-o superlativ, i-a promis că o va distribui în 
primul film pe care îl va realiza. Şi aşa s-a şi întâmplat: i-a oferit 
rolul Nadiei din Rocco şi fraţii săi, alături de Alain Delon, 
Renato Salvatori, Katina Paxinou şi Claudia Cardinale. Am zis 
„marea şansă” pentru că, dincolo de prestigiul regizorului şi de 
remarcabila echipă actoricească, filmul a făcut epocă prin 
dezbaterile pe care le-a provocat în legătură cu mişcarea 
neorealistă – pe care teoreticienii o considerau epuizată, iar 
Visconti, unul dintre întemeietorii ei (Ossesione, La Terra trema, 
Senso), demonstra acum că este încă în vigoare, că are încă 
vitalitate, confirmată şi de regizori mai tineri (Fr. Rossi – 
Salvatore Giuliano, Vittorio De Seta – Bandiţii din Orgosolo, 
Ermano Olmi – O slujbă sigură). Prezentat la Mostra veneţiană, 
filmul a stârnit alte tulburări; discuţii violente, demisionări din 
juriu, privarea de meritatul Mare Premiu şi refuzul lui Visconti 
de a primi un premiu de consolare! Toate acestea, dar mai ales 
succesul mondial de care a avut parte Rocco şi fraţii săi i-a 
propulsat pe actorii din distribuţie – majoritatea, tineri – în 
atenţia şi preţuirea întregii lumi cinematografice. Deşi 
franţuzoaică get-beget, Annie Girardot reuşea un personaj de 
italiancă autentică; printr-un joc inteligent, spiritual şi nuanţat, ea 
o purta pe nefericita Nadia între luciditate amară, optimism, 
iluzie a fericirii, dezamăgire, tristeţe profundă şi disperare. În tot 
restul carierei, actriţa nu a mai avut o asemenea şansă şi un 
asemenea succes, deşi a jucat mult (peste o sută de filme) şi a 
realizat roluri de prestigiu (ca în Trei camere în Manhattan de 
Marcel Carné – 1965, Premiu la Veneţia, Fata bătrână de Jean-
Pierre Blanc, 1971, Premiu la Berlin, Doctor Françoise Gailland 
de Jean-Louis Bertucelli, 1976, Premiul César, şi altele). N-a 
avut însă puterea să refuze roluri, încât a jucat şi în filme 
obişnuite, fără mare valoare artistică, de succes imediat şi 
trecător, care i-au adus o mare popularitate, o constantă preţuire a 
publicului larg şi supranumele de Madame Tout-le-Monde. 
 

Ștefan OPREA 
 

(continuare în pagina 22) 

 
 

 
 
 
Doar în spaţii edenice, la Giorgione, muzele dansează împreună... E un dans simbolic, acolo dansează simbolurile, 

reprezentările, semnele artelor. De altfel, o întinsă istorie a imaginilor urmăreşte întîlnirea artelor: pe cîmpii mîngîiate de alizeu, 
în zăvoaie, lîngă şuviţa unui pîrîu. Dar şi în locante, în dumbravă, grațiile artelor își dau mîna în dans, bucurîndu-se de viață. În 
tufișuri stau pani ochioși, care beau vin din pocale aurite și pîndesc pofticioși... 

Edenul însă e Eden. 
Întîlnirea artelor dincoace e o accepţiune pe cît de pretenţioasă, pe atît de specioasă, de înşelătoare. Asistînd la întîlnirea 

artelor, sîntem frapaţi de ingeniozitatea cu care artele au fost chemate şi confruntate, dezbrăcate şi reîmbrăcate, dar dăinuie, după 
căderea cortinei, un sentiment tulbure, căruia i-am şi găsit nume: implicarea spectatorului. În realitate, deşi emoţia ansamblului 
are acuitatea scontată, artele care au colaborat ne apar, fiecare în parte, devitalizate.  

Cele mai puţine şanse de întîlnire rămîn picturii cu literatura. Sînt naturi atît de diferite, încît nici cel mai confient comper nu 
va nutri speranţa unei adevărate logodne. Dacă ar fi să ne oprim, uşor amuzaţi, la frază lui Ortega y Gasset: Istoricul artei 
trebuie să urmeze alte metode decît istoricul literar şi cel al gîndirii. Trebuie să ne vorbească despre oameni care nu vorbesc. A 
fi pictor înseamnă a te hotărî la muţenie, atunci am putea crede că literaţii şi muzicienii sînt nişte palavragii, dar nu aici vrem a 
ne opri, deşi diagnosticul filosofului spaniol operează deja o primă delimitare a naturilor. Nu. Există destui pictori, mai cu seamă 
în curentele moderne, de o locvacitate impresionantă, justificată, de altfel, de necesitatea explicării noului şi dificilului demers 
creator. Şi destui literaţi zgîrciți la vorbă, dar nu în autor ci în opere să căutăm diferenţele specifice. Chiar şi atunci cînd pictura 
Renaşterii sau cea romantică urmează trama literară, ne vine greu să confundăm planurile. Această pictură nu este literatură 
decît în măsură în care literatura tabloului este explicată, este divulgată. Altfel, imaginea rămîne imagine ca atare. Pictura epocii 
moderne delimitează fără echivoc cele două naturi: ea se fereşte deliberat de literatură, urmărind vigori specifice. Cu cît această 
pictură se menţine mai departe de literatură, cu atît imaginea devine mai specifică, mai autonomă, deci mai convingătoare: 
orgoliile unei arte care se emancipează, orgolii îndrituite. 

Cine încearcă să exerseze cele două arte, ştie prea bine ce înseamnă să treacă de la una la alta. Cele două fiinţe, sălăşluind 
sub acelaşi acoperamînt, sînt două persoane extrem de simandicoase, care, ca Voltaire cu bunul Dumnezeu, se salută dar nu-şi 
vorbesc. Limbile sînt diferite.  

 Încolo, oamenii picturii şi ai scrisului se întîlnesc într-un spaţiu pe care şi-l vor cît mai edenic, întîlnirile acestea fiind 
realmente profitabile.  

 „Spectacolele de sunet şi lumină” de pe stadioane, găunoase ele însele, traduceau, involuntar, găunoșenia naţionalismului 
ceauşist. Se-ntîlneau, în scenarii asiatice, voievozi călări cu recitatori din Nichita Stănescu, cete de căluşari opincați cu Samson 
şi Dalile dezbrăcaţi, pionieri cu academicieni, drîmbă cu harfă, solzul cu trombonul. Ştim noi pe cineva, nu?, care teribil s-ar mai 
vrea regizor al genului. Nu se mai poate. Dar un surogat ca cel recent, al decernării premiilor rebotezatei Fundaţii Culturale 
Române cu ingredientele de rigoare, de la recital de vioară (cu pian), la îmbrăţişări cu Regele, în acordurile spiciului despre... 
cultură de masă tot s-a putut. Să sperăm că a avut rostul încununării unui (totuşi) sfîrşit de interminabile mandate. Cortina!  

La aceeaşi înţesată masă de restaurant, replica corosivului condeier Mărgărit la ameninţarea, de către pictorul gospodăriei de 
partid, cu chemarea omului ordinii, dacă nu încetează cu afronturile: „Mă, V., tu vrei să mă convingi cu Miliţia că ai talent?!”  

 De-o viaţă sînt nedespărţiţi: unul scrie poezie şi poartă barbă roşie, celălalt pictează şi se poartă spin. Amîndurora le plac 
femeile (asta, că să nu se creadă că ar fi, cumva..., deviaţionişti). Singurul loc în care muzele lor se întîlnesc şi-şi vorbesc este 
Bolta Rece.  

 Chiriţa, înfrigurată de sosirea iminentă a oficeriului, îşi expediază elegant pictorul căruia îi pozează de bon ton: Eşti talentat! 
şi-i face semn cu mîna dolofană şi îmbijuterată s-o şteargă. Intrînd în expoziţia-mi de-acum nouă ani, distinsul condeier şi amic 
A. mă gratulează cu acelaşi: Eşti talentat! La care, amuzîndu-mă invers, îi fac gestul Chiriței.  

 Vai, dar eu însumi am... comperat, anul trecut, într-un amurg palladyan, un astfel de... spectacol de sunet şi lumină. 
Deschizîndu-mi uşa atelierului din Armeană şi primindu-i, afabil, pe cei invitaţi. Cine erau aceştia? Erau cei care conferă azi 
Iaşului efigia-i de neconfundat: poeţi, prozatori, critici literari şi de artă, muzicieni, popor. Atît cît să încapă într-un atelier. După 
ce mi-am prezentat atelierul, oprindu-mă, iniţiatic, la obiectele-simbol ce mi-au marcat/ marchează viaţă aici, în această edenică 
(şi nu prea) încăpere, a vorbit fiecare pre limba sa. Neîncercînd, doamne fereşte, să-l... explice pe celălalt. A fost un rendez-vous 
realmente profitabil. Din chiar acest motiv. La dans! 
 

                                                                       Val GHEORGHIU 

VALERIU GONCEARIUC 

FANTASMELE NOPŢII… 
 

Pare lesne de imaginat, mai ales pentru fidelii artelor 
frumoase ieşene, atmosfera de entuziasm şi speranţă creată 
în jurul unei echipe de tineri artişti reveniţi la Iaşi în anii 
’70, după excelente stagii de formare artistică în Academiile 
de profil din Cluj şi Bucureşti. Era vremea când generaţia 
unor Dimitrie Gavrilean, Liviu Suhar, Ion Gânju, Corneliu 
Ionescu, Francis Bartok, Mircea Ispir, Ion Neagoe pe fondul 
unei fireşti clasicizări a unor artişti notorii: Cămăruţ, 
Hârtopeanu, Mihăilescu Craiu, Eugen Ştefan Bouşcă şi a 
unei prodigioase amprente ieşene, au configurat din spirit 
polemic şi de personalizare o revigorare a viziunii şi, 
implicit, a unei alte stilistici. Era momentul, fast, al unei 
inevitabile despărţiri, deplin motivată ca întotdeauna când 
este vorba de substanţa avangardei. În chip deloc paradoxal, 
această despărţire s-a produs printr-o inspirată întoarcere în 
universul tradiţional al artei precreştine, unde riturile şi 
ritualurile deveneau materia primă a substanţialelor 
compoziţii. Aşadar, memoria culturală, diversă şi complexă 
în structurile imaginarului, a irigat zona de fantezie colectivă 
axată pe valori mitologice. 

Expoziţiile acelui moment de trecătoare deschidere 
aveau strălucirea alaiurilor carnavalului de iarnă cu mascaţi 
şi obiceiuri folclorice dintre cele mai diverse, astfel încât o 
seducătoare policromie inducea sentimentul unei 
strălucitoare sărbători. Măşti zoomorfe, zburători fabuloşi, 
ritualuri de nuntă compun o scenografie plastică insolită şi 
mizează pe o cromatică plină de sevă vitală şi de vigoare 
expresivă. Între aceşti recuperatori de memorie culturală o 
figură distinctă făcea Valeriu Gonceariuc. Atunci, ca şi 
acum, el se detaşa prin prelungitele şi fertilele lui tăceri 
colorate, prin explorarea aceluiaşi univers tematic, dar 
apelând la o stilistică oarecum diferită. Deloc sedus de 
boema prea vocală şi surprinzătoare prin efecte artistice de-o 
clipă, pictorul s-a închis în sine poate şi din pricina unui 
complex de spontaneitate. La el, efectele ţin doar de o 
veritabilă strategie a prelungitei elaborări. Poate, astfel, 
deplin motivat accepta ideea veche, cum că pictura este, în 
fapt, o continuă poezie mută. 

Fidelitatea lui Valeriu Gonceariuc faţă de explorarea 
zonelor misterului de dincolo de aparenţe îl pune în situaţia 
de a-şi configura universul ideatic în relaţie cu arta 
fantastică, unde sugestiile picturale deschid la rândul lor 
porţile unui alt univers complementar. Spaimele ancestrale, 
frica faţă de necunoscut devin dominantele unor interogaţii 
unde asocierea simbolurilor animaliere, vegetale conturează 
un cadru similar bestiarului teratologic medieval. Angoasele 
intratabile se elimină doar printr-un prelungit exerciţiu de 
exorcizare a duhurilor rele, identificate în cuplurile 
antinomice bine-rău, lumină-întuneric, Dumnezeu şi diavol. 
Asemenea dispute între contrarii sfârşesc prin denunţarea 
forţelor malefice în beneficiul simbolic al luminii. Privite ca 
nişte coşmaruri aduse în faţa instanţei zilei, metamorfozate 
în imagini picturale ele devin, prin mijlocirea artei, 
suportabile. Esteticul salvează, ca şi altădată, tenebrosul. 

În geometria mereu variabilă a compoziţiei, senzaţia de 
tenebrele nopţii conferă credibilitate şi expresivitate unui 
discurs auctorial dilematic. Răspunsul la o interogaţie 
presupune alte necesare nedumeriri. Pasărea nopţii, vegetaţia 
carnivoră, animale rapace şi permanent ostile omului, 
sărbătorile sabatice populează un vis unde până şi prezenţele 
turmentate ale unor fiinţe generice plutesc ireal în speranţa 
redescoperirii dimensiunii ancestral telurice. Tonul cromatic 
este mereu grav, dominat de intensităţi cromatice în cheia 
verde-brun a dramaticului. Alteori, pictorul ne reaminteşte că 
nu a uitat să zâmbească şi atunci ne invită să ascultăm 
sonorităţile culorii în Cântarea cântărilor, să intrăm discret şi 
complice în chioşcul baladiştilor de ocazie, să ne amuzăm de 
atitudinea caraghioasă a Concubinei clovnului. 

Expresionist ca tensiune intelectuală în linia unui Franz 
Mark, Valeriu Gonceariuc face din insmnia spiritului o 
tactică de a pătrunde în tainele încă neelucidate ale lumii şi 
ale omului dintotdeauna şi, prin aceasta, o dominantă 
intelectuală a statutului de creator original aflat în conflict 
deschis cu limitele cunoaşterii şi ale propriei fiinţe… 

 

Valentin CIUCĂ 
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CÎND MUZELE DANSEAZĂ…

Valeriu GONCEARIUC:                                            Irozi 

MADAME  
TOUT-LE-MONDE 



cronica veche  19 

 
TRIST PLOUA ÎN JUDENPLATZ 

 
 
Dintr-un volum de fotografii surprinzând instantanee din 

viaţa vienezilor (sfârşit de secol nouăsprezece până prin 
anii ’60), îmi zâmbeau, cu reţinută respectabilitate, 
negustori evrei, aparţinând prosperei şi influentei burghezii 
locale. Destinul lor, atât de promiţător o vreme, s-a frânt 
tragic în perioada Anschluss-ului, când naziştii, dar şi 
ultranaţionaliştii colaboraţionişti – amintiţi-vă de secvenţe 
adecvate din Sunetul muzicii, film zâmbitor şi optimist, cu 
povestea plasată chiar în negrul an 1938 –  au contribuit 
criminal la decimarea lor. Am căutat urme ale dramaticelor 
lor existenţe. Nu am ales anume ziua, s-a întâmplat  numai 
să fie una înnegurată, de noiembrie târziu. Din 
Naglergasse, stradă cu specific baroc, am intrat în Am Hof, 
cea mai mare piaţă închisă din Viena, ridicată pe o fostă 
construcţie romană. După ce am înregistrat, din mers, casa 
în care a locuit Mozart în prima lui vizită la Viena, pentru a 
concerta în faţa împăratului meloman, am intrat pe o 
străduţă pietonală şi am ajuns în Judenplatz, inimă a 
comunităţii evreieşti într-o vreme când norocul încă îi 
surâdea. Stabiliţi la Viena pe la mijloc de secol 
doisprezece, evreii au fost curând părăsiţi de vremelnicul 
lor noroc. În 1421, în urma acuzaţiei de omoruri săvârşite 
ritualic, întreaga comunitate a căzut pradă focului, puţinii 
rămaşi în viaţă fiind alungaţi sau constrânşi să se 
convertească. Abia în 1781, un edict al Toleranţei a 
îmblânzit anii de prigoană, iar evreii au revenit în viaţa 
social-culturală a metropolei habsburgice, în care au jucat, 
mai cu seamă la sfârşit de secol nouăsprezece, un rol 
deosebit. În anii premergători războiului, antisemitismul se 
reaprinde. Rezultatul? Cifrele îl mărturisesc. Tragic şi sec. 
În 1938, trăiau în Viena 170.000 de evrei (oraşul are acum 
în jur de două milioane de locuitori). După 1950, au rămas 
doar 7.000. Astăzi, se mai stabilesc aici doar evrei eşuaţi 
din Europa de Est.  

Înfrigurată deodată, privesc piaţeta pustie. Pare 
complet nelocuită. Undeva, în stânga, se ridică statuia lui 
Lessing, susţinător de seamă al dramaticei etnii. 
Considerând monumentul un afront personal, Hitler a 
ordonat dărâmarea acestuia. În 1982 a apărut, în acelaşi 
loc, o variantă a  statuii. Din fosta sinagogă a oraşului  a 
rămas doar altarul, prezent acum printre exponatele din 
Judischen Museum. Pe locul sinagogii distruse, se înalţă 
acum un cutremurător monument: o casă cu uşi zăvorîte, o 
bibliotecă de fapt. Zidurile ei nu sunt altceva decât rafturi  
pline de cărţi. Ziduri, rafturi şi cărţi din beton. Cărţi gri 
ascunzând poveştile celor peste 65.000 de evrei vienezi, 
ucişi în timpul  ultimului război. De jur-împrejurul casei-
bibliotecă, pe plăci betonate, sunt înscrise numele lagărelor 
în care au pierit. Deasupra, flori ofilite, flori proaspete îşi 
tremură petalele, semn că amintirea rămâne trează, că 
evreii nu uită. Dar cu iertarea cum stau oare?, mă întreb în 
timp ce aflu, dintr-un pliant, cine a conceput tulburătorul 
monument. Rachel Witheread, în 1996, a câştigat 
concursul organizat în vederea construirii lui, iar în 1999, 
deja fusese dezvelit. 

Reprimându-mi anevoie tristeţea, şi ea gri şi înfrigurată,  
totul se potrivea, ploaia mocănească, frigul umed, inventariez  
scurt clădirile  puţine din jur: la nr. 2 inscripţia Zum Grossen 
Jordan aminteşte de pogromul din 1421; la nr. 3-4, o placă de 
marmoră semnalează că Mozart a trăit un timp aici; la nr. 8, 
într-o clădire barocă, oarecum prăfuită, părând şi ea părăsită, 
funcţionează o şcoală, un restaurant şi o casă de rugăciuni. 
Închise toate, deşi ceasul arăta ora 14:30. 

Cu sufletul ghem, mă refugiez într-o cafenea: ceai 
fierbinte, zâmbet prietenesc în jur, lumină discretă. 
Răsfoiesc autobiografia rusoaicei Nina Berberova, exilată 
din Soviete în 1922. Şi găsesc aici un citat liniştitor: „Sunt 
liberă să trăiesc unde vreau, cum vreau, să citesc ce 
vreau, să mă gândesc la tot ce vreau aşa cum vreau eu, să 
ascult pe cine vreau. Sunt liberă pe străzile marilor oraşe, 
unde nimeni nu-mi dă nici-o atenţie (...) Eu pot să aflu tot 
ce vreau să ştiu, pot să uit tot ce nu-mi face trebuinţă”. Îmi 
spun şi eu că am voie să uit ororile făptuite de semeni ai 
mei pentru a putea avea mai departe încredere în cei 
printre care îmi trec viaţa. 

 
Virginia BURDUJA 

 

MISTERELE SEULULUI... 
 

 
Nu cred că am visat vreodată să ajung în Coreea (în una din 

siameze!). Din mai multe motive. O credeam o ţară departe de 
civilizaţie, ca şi mahalaua din satul meu, botezată „Coreea” 
întrucât era plasată departe de centrul comunei şi, atunci când 
ploua, din cauza noroiului, oamenii intrau şi ieşeau cu greu din 
acea fundătură uitată de lume. Iar când cineva, prin anumite 
fapte, se compromitea, i se zicea coreeanul, ca fiind din Coreea 
(satului meu). Aveam de mică o închipuire plauzibilă (dar 
eronată) despre coreeni şi despre Coreea lor. Ce interes aş fi avut 
să ajung într-un spaţiu prăpădit de lume? Totuşi, soarta mi-a 
jucat festa: mi-a prilejuit o întâlnire cu această lume. Mi-a oferit 
o surpriză! Ca o şansă-argument pro şi contra sau, mai curând, 
ca un blestem prin care urma să achit îndrăzneala mea şi a 
oamenilor din satul meu de a diminua valoarea, mai mult încă, 
fascinaţia acelor oameni şi locuri. Anul trecut, în toamnă, am 
fost în Coreea, bineînţeles, în partea favorizată a peninsulei 
Coreea – în cea de Sud, care, după războiul încheiat cu un 
armistiţiu în 1953 (doi ani înaintea apariţiei mele Aici!), s-a 
reconstruit vertiginos graţie ajutorului oferit de americani. Şi 
acest fapt mi s-a părut sugestiv: urma să văd o altă lume!  
Călătoria a fost nemaipomenită! Am trăit clipe incredibile, 
mistice. De acestea îmi voi aminti, cred, cu aceeaşi emoţie vie, 
palpitantă, cât voi trăi... 

Mi-am zis, fiind la Seul (Seoul, Soul): „Ca să-ţi dai seama 
de misterele unui neam, trebuie să încerci să te contopeşti cu el... 
Pentru o clipă!” La asta gândeam, colindând singură străzile 
aparent neîntortocheate ale capitalei Coreei de Sud. Vedeam 
podul arc  de deasupra magistralei, un fel de fluviu zgomotos, 
dar nu Han, adevăratul râu pe malurile căruia se întinde Seulul. 
Podul încovoiat îmi servea drept punct de orientare, din faţă. În 
spate aveam două clădiri gemene, asemeni siamezelor 
newyorkeze, sacrificate. Eram într-o aparentă siguranţă! Asta 
am crezut, până în momentul când mi-au sustras atenţia, dintr-o 
vitrină, o pereche de papuci cum n-au mai văzut ochii mei 
receptivi (nici simţu-mi spilcuit). Păreau ieşiţi din comun. Voiau 
să mă convingă de măiestria coreenilor în dizainerul 
încălţămintei (şi prelucrării pielii). De parcă n-aş fi ştiut că, din 
adâncul timpurilor, sunt vestiţi în mătăsuri fine şi piele de 
calitate. Papucii mi-au vrăjit privirea şi m-au ademenit să intru, 
să-i probez. Coreeanul, patronul magazinului, m-a întâmpinat, 
privindu-mă prin fisura ochilor.  Am simţit o săgetare în toată 
fiinţa şi nu mai eram în stare să mă retrag. Parcă mă fixase cu un 
fluid hipnotizant. Nu-mi amintesc să-i fi indicat încălţămintea 
pentru care intrasem, dar el, cu o repeziciune incredibilă, cu 
gestul luptătorului Ninja, mi-a pus în faţă exact perechea care  
m-a sedus prin vitrină. Apoi, cu un surâs fisurat (ca şi privirea), 
cameleonic, a înclinat capul, şi-a întredeschis ochii, ca să mă 
înghită în globii incredibil de strălucitori şi adânci. Papucii 
aşteptau! Am ezitat o clipă, pentru că nu mă mai puteam 
împotrivi. Apoi, părea că execut totul automat, fără să gândesc. 
Papucii parcă fuseseră meşteriţi pentru mine: s-au încălţat 
singuri! Dacă rosteam în acel moment o formulă din basmele 
ştiute, cu siguranţă îmi luam zborul şi, cât aş fi clipit din ochi, 
ajungeam acasă, la Chişinău. Dar eram şi nu eram în poveste. 
Mai târziu, mi-am amintit de o idee copilărească de-a mea, 
despre încălţăminte: anume că aceasta ne este menită şi ne 
aşteaptă. Dar, asemeni nouă, oamenilor, are sau nu are şi ea 
norocul de a călători. De a vedea lumea! Depinde în posesia cui 
ajunge, dacă duce o existenţă sedentară sau nomadă. Mai târziu, 
după ce s-a produs ceea ce sugerase (bănuiesc!) în scenariul meu 
Providenţa, am realizat acest adevăr. Atunci, însă, în magazin, 
m-am lăsat dirijată de privirea coreeanului, stabilind un preţ 
mutual, fără a negocia. Apoi, strecurându-mă cu greu prin fisura 
ochilor vicleni, dar şi prin uşă, am evadat cu tot cu papuci. 
Numai că strada între timp devenise o alta, m-a întâmpinat 
străină. Cineva (vânzătorul?) îi schimbase înfăţişarea. Nici în 
faţa mea, nici în spate nu mai aveam punctele de reper. Podul, 
realmente, nu dispăruse, dar se multiplicase. Vedeam arcade, 
aruncate peste străzile largi, dar şi peste edificii, şi înaintea mea, 
dar şi în spate, în stânga, în dreapta: poduri! Care era al meu? 
Cum de până atunci nu le observasem? Aveam certitudinea că   
s-a produs ceva, că nimerisem într-o vrajă. 

Călcasem pe iarba-orbului, cum i se zice unei plante 
miraculoase pe la noi. Simţeam cum se prăbuşeşte Seulul cu 
toţi cei aproape 10 milioane de coreeni peste mine. Poate ar fi 
trebuit să revin în magazin, să meditez câteva clipe dar, 
întorcând capul şi văzând în locul unde stătuseră pantofii (deja 
ai mei!) ochii fixaţi în nemişcare, ca o cortină înţepenită la 
jumătate de scenă, m-am speriat de-a binelea şi am rupt-o din 
loc. „Quo vadis, Claudia?” Mergeam, mai bine zis fugeam fără 
a realiza încotro şi cine mă goneşte. Când m-am oprit – de fapt 
m-a silit să stopez o toyoita –  am înţeles că nu mai ştiu unde 
sunt. Eram ultimul pieton dintr-un roman impresionant cu 
acelaşi titlu (Ultimul pieton – autorul nu mi-l pot aminti). 
Unicul punct de reper, pe care-l mai aveam, era Seulul. De aici 
a început calvarul rătăcirii mele. Mi-am pus pe limbă şi pe buze 
câteva fraze: „I beg your pardon!... Pleaze, help me... Where 
are the Frazer hotel?” Atâta-mi aminteam! Strada n-o ştiam, 
dar nu m-ar fi salvat: pe toate indicatoarele scria doar în 
coreeană. Răspunsul celor interogaţi de mine era cu 
aproximaţie acelaşi: „I’m so sorry! I don’t know!” Mi se crease 
impresia că nu există un asemenea hotel! Dar exista! N-aş fi 
putut să-i confund denumirea, nici s-o uit: purta numele (m-am 
şi mirat) cunoscutului etnograf şi istoric englez, drag mie prin 
„Creanga de aur”: Sir James George Frazer. Trebuia să fie! 
Deşi... Clădirile zgârâie-nori se prăbuşeau impasibile în ceaţa 
înserării, devenind şi mai uriaşe, şi mai ameninţătoare. Eu 
simţindu-mă tot mai mică şi tot mai în penele (ca să nu zic 
pielea) puiului rătăcit de cloşcă. „Aşa mi-a trebuit! mă 
dojeneam supărată, cum ai putut ieşi într-un oraş străin fără 
hartă?” Aveam justificare: ieşisem pentru o clipă, până la colţ! 
Un gând, mai îngăduitor, încerca să mă consoleze: „Nu te 
panica! Acuşi ajungi! Ai răbdare. Cu siguranţă hotelul e pe 
undeva pe aproape...” Deveneam calmă, pentru câteva secunde, 
până vedeam iţindu-se de după clădirea gigant casele vetuste, în 
stil corean, cu streşini boltite şi care păreau supărate nu doar pe 
clădirile înalte, străine, ce le-au invadat şi le-au estompat, dar şi 
pe mine, rătăcita. Prin ce mă făcusem vinovată?  Cum era să le 
spun, când n-aveam chef şi nici timp de mărturisire (noaptea 
aluneca vertiginos!), cât de fascinată sunt de cultura coreeană, 
ce atracţie am pentru tot ce ţine de acest neam, ca şi de cel 
nipon sau chinez! Oricine ar râde cu poftă de mine, aflând că   
l-am întâlnit în pelerinajele mele nocturne pe înţeleptul şi 
profetul chinez Confucius: îşi avea casa în satul meu! În vis, 
fireşte. Iar cu niponul Akutagawa am vorbit la telefon (ştiind 
prea bine că e în altă dimensiune!)... Poate l-oi fi visat şi pe Li 
Kju-Bo, cel mai mare poet coreean din veacul al XII-lea, 
impresionant prin lirica peisagistică. Nu-mi amintesc. În 
schimb, nu pot să uit mesajul legendelor despre întemeierea 
statului Korjo (poemul Carte despre regele Tongjon). Am 
rămas după lectură cu aceeaşi impresie de ubicuitate a spiritului 
uman şi de fascinaţie cosmică, vis-à-vis de capodoperele 
realizate prin Cuvânt în timpuri adânci, ca şi faţă de creaţiile 
anticilor sau rugile călugărului armean Narecatsi. Citind 
asemenea opere, de care timpul nu îndrăzneşte să se atingă, te 
încearcă o stare ciudată de înălţare şi de purificare sufletească... 
Or, poate, prosternându-mi gândul în faţa culturii chineze şi 
nipone (foşti ocupanţi ai coreenilor!), aş fi supărat şi mai tare 
casele-coreene... Pentru că niciun popor nu vrea să fie 
confundat cu altul (chiar dacă are trăsături asemănătoare). 
Fiecare neam se vrea  unicat (poate, numai unii de-ai mei se vor 
alţii decât sunt!). Istoria acestor trei popoare: nipon-chinez-
coreean e urzită în istoria Omenirii în culori vii, dar şi mult 
prea sumbre. S-au apropiat şi s-au distanţat în aceeaşi măsură. 
China, ca şi Japonia, a dominat mult timp Coreea. Iar despre 
răscoalele antijaponeze s-au scris şi se spun legende incredibile. 
Abia după al doilea război mondial, coreenii au devenit 
independenţi, numai că s-au divizat, cu părere de rău, în două 
state neprietene... Seulul, de altfel, în timpul ocupaţiei, a fost 
centrul stăpânirii japoneze. Îmi imaginez umilinţa pe care a 
suportat-o aproape trei decenii, după ce din veacul al XIV-lea 
aparţinuse vestitei dinastii coreene Choson. Câte distrugeri a 
suferit oraşul-citadelă! Dar a renăscut ca pasărea Phoenix. Aş fi 
preferat, în loc de orbecăială fără sens, să-i vizitez palatele, 
muzeele, să admir jocul misterios al actorilor coreeni, dar... 
Altfel a fost să fie! 
 

Claudia PARTOLE 
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Era cumva firesc ca după celebraţia a 2763 
de ani de la fundarea Romei, nucleul (lat. 
nucleus) organizator să purceadă (lat. 
procedere) la instituţionalizarea cultului 
romanilor prin fundarea, de astădată, a 
societăţii culturale „Respublica Romana”, 
după fix 2764 de ani de la a.u.c. (pentru urmaşii 
germano-turano-slavilor = anno urbis conditae 
= anul fundării Romei, n.n.). Cum data exactă a 
fundării se apropie, ctitorii „RR” le înlesnesc 
iaşioţilor, urmaşi direcţi ai „traco-greco-
latinilor”, înscrierea într-o societate culturală, ce 
„propune mai multe tipuri de activităţi prin care 
să atingă obiectivele imediate, recuperarea şi 
promovarea valorilor culturale traco-latine, 
atragerea unor profesionişti din diferite domenii 
într-un grup cu o atitudine civică puternică 
(altfel, nu se poate, n.n.), propunerea unor 
măsuri de refo(r)mă (o omisiune datorată, cel 
mai probabil, reducerii salariale de pe la 
jumătatea anului trecut, n.n.) în diferite 
domenii, educarea tinerii (poate tinerei, n.n.) 
generaţii de români (sau romani?!, n.n.) în 
spiritual (a se citi spiritul, n.n.) valorilor 
culturale traco-latine”. Până aici, totul e frumos, 
dar lucrurile se complică şi mai mult, căci deşi 
„România astăzi poartă numele ilustru al vechii 
Rome. Multe lucruri, încă merg prost (a bovi 
maiori discat arare minor – de la boul mai 
vârstnic să înveţe cel mai tînăr să are), din 
cauză, că am uitat cine suntem cu adevărat şi 
cine au fost strămoşii noştri latinii, tracii, dacii, 
care aveau cândva simţul echilibrului, virtuţii, 
frumosului, decenţei, valori spirituale care 

Treceam pe lîngă zarzărul ce înflorea în fiecare 
toamnă (aşa ni se părea atunci), ocoleam gardul căzut 
în paragină şi ne îndreptam spre Convorbiri; asta se 
întîmpla în fiecare zi sau aproape în fiecare zi, 
duminica trăgeam chiulul, şi, în fiecare zi sau, hai să 
spunem, aproape în fiecare zi, aveam parte de aceeaşi 
privelişte: imediat cum făceam colţul, din fereastra ce 
străjuia zidul pătat de rugină, apărea silueta deşirată a 
pictorului Val Gheorghiu, care, întinzîndu-se peste 
trotuar, ne ura, cu o voce neaşteptat de amabilă: 
„Bonjour...”. 

Urcînd scările igrasioase spre redacţie, Emil 
bodogănea: „Noi ne spetim muncind, iar ăsta (aşa 
zicea: ăsta) stă toată ziua la geam şi o face pe 
dandy...”. Şi după o clipă de reflecţie: „Mai dă-l în  
mă-sa...”.  

Acum, cum să vă spun, nu ne speteam nici noi 
muncind din cale afară... Ne era însă ciudă că nu 
aveam nici un cuvînt de spus la redacţie. Nu era prea 
plăcut. Apoi, mai era şi hămăleala din tipografie. 
Duceam şpalturile corectate, apoi le aduceam înapoi la 
Hulubărie, adică la Convorbiri. Îi ajutam pe tipografi 
să ridice paginile turnate la linotip, legate strîns cu 
sfoară...Uneori mîncam salam cu soia şi beam votcă 
săniuţa, cot la cot cu ei. În rest, un program lejer. 
Apăream la nouă. Citeam vreo două ore. Alte două, 
bîntuiam prin redacţie, asistînd la nesfîrşitele partide 
de şah, după care ne făceam nevăzuţi.  

La plecare, aceeaşi siluetă de melc prelung ieşit 
din cochilie, a pictorului Val Gheorghiu, ne făcea pe 
geam o reverenţă, intonînd, de data aceasta pe un ton 
mult mai insidios: „La revedere...”.  Sau: „Pe mîine...” 
În funcţie de starea vremii. Cîteodată, un nor rătăcit pe 
cer adumbrea, probabil, şi mintea pictorului, care 
exclama: „Jusqu’au fond!”. „Nici un fond, zicea Emil, 
aici totu-i numai fund şi formă... Şi poate nici atît...”.  

Apoi, în timp ce traversam bulevardul, 
îndreptîndu-ne paşii spre Găina moartă, se confesa: 
„Simt că mă încarc de ură...”. Şi după ce ajungeam pe 
celălalt trotuar, adăuga cu o voce joasă: „De-ai şti cît 
îi urăsc pe toţi! O să vedeţi...”. „Ce?”  întrebam... 
„Toate la timpul potrivit, răspundea Emil. Poate unii 
au impresia că sînt bleg...  

Într-o dimineaţă, în timp ce-mi savuram cafeaua, am 
primit un telefon. „Bonjour, Nichita”, mi-a urat o voce 
cunoscută. „Bonjour”, am zis. „Ce-ar fi să ne vedem la 
o şuetă...”. „Unde?” am întrebat. „Cum, unde? La mine, 
la atelier...”. Puteam să refuz o astfel de ofertă? 

A doua zi urcam scările imobilului de pe Armeană.  
Am bătut la uşa lui Val. După un timp de aşteptare, 

am auzit o voce: „Don Nichita, un moment...”. Urmară 
cîteva zgomote ciudate. Hîrşîit de paşi şi tuse 
înfundată, după care pictorul, cu halatul în dezordine, 
se ivi în cadrul uşii. „Don Nichita, scuze, zise el, dar 
tocmai m-am despărţit de o dameză...”. M-am arătat 
nedumerit, fiind gata să fac cale întoarsă. „Nici o 
problemă, zise el. Puteţi intra...”. Pictorul mă primi 
ceremonios. Pe o măsuţă joasă aburea cafeaua. Iar 
alături de cafea erau aşezate o bombonică ambalată în 
staniol strălucitor şi un păhărel de vişinată. Întinzîndu-
se pe patul său învelit în scoarţe ţărăneşti, pictorul mă 
îndemnă să mă servesc.  

Stătea cu o mînă sub cap şi păhărelul de licoare 
amăruie în cealaltă, într-o poziţie ce-mi amintea, nu 
ştiu de ce, de pictura lui Pallady.  

„Nu bei?” m-a întrebat. „E prea devreme”, am zis. 
„În timp ce lucrez, obişnuiesc să iau o doză mică. Îmi 
creează o dispoziţie de duioşie...”. Nu-l simţeam prea 
duios, ci dimpotrivă. Starea sa psihică mi s-a părut a fi 
destul de ceţoasă. Un amestec de regret nemărturisit şi 
o mohoreală blîndă. Am conversat, ca de obicei, despre 
vremurile apuse. Pictorul i-a evocat pe amicii săi de 
boemie, trecuţi la cele veşnice. Erau trei, cîteodată 
patru. El, Mişu Ursachi şi Andoni. Uneori şi Miky 
Zaim. Obişnuiau să colinde pe coclauri. „S-au dus, s-au 
dus. Şi asta prea devreme, mi-a mărturisit. Am vrut să-i 
înlocuiesc, dar la vîrsta mea prieteniile nu se mai 
leagă... Mă simt cam singur şi holtei... Şi Mişu, ştii ce 
trist a fost... Acum l-a anihilat de tot Miluţă... Ce 
ambiţie...”. 

Simţind o oreşicare apăsare în aer, am făcut o 
divagaţie, încercînd să abat discuţia spre un alt subiect, 
mai vesel. 

Privind „uşile” agăţate de pereţi, pe care pictorul le 
pictase în tinereţe, dar care îl obsedau şi acum, l-am 
întrebat:  

„După care din ele a dispărut dameza?” 
„Care dameză?” răspunse el pe un ton absent. 
„Cea care tocmai v-a vizitat?” 
„Ghici?” mi-a zis Val şi m-a îndemnat să beau din 

vişinată. 
 

Nichita DANILOV 

Nu sînt. Aşteptaţi şi-o să vedeţi... Consemnez totul în 
jurnal... Jurnalul meu postum va fi o revelaţie...”. „Ne 
încondeiezi pe toţi?”. „Torn vitriol în fiecare frază. Dar 
adaug şi bulion. Ca sosul să fie ceva mai consistent...” 
„Va să zică aşa...” replicam. „Chiar aşa”, făcea Emil. Şi 
apoi, în timp ce ne făceam intrarea în local, i se trezea 
şi suspiciunea: „Dar nu  cumva ne încondeiază şi el?” 
Şi tot el îşi răspundea, aşezîndu-se la masă: „Te 
pomeneşti că vrea să ne imortalizeze? Nu, conchidea 
tovarăşul meu de corectură, Val pictează numai tocuri 
şi dameze... Se crede mare crai... Un Paşadia... Ce să 
zic, ia uite unde îmi stătea Don Juan-ul...”. De multe 
ori confesiunea era însoţită de gesturi nu prea ortodoxe, 
precum bătutul cu furculiţa în masă. Sau îngurgitatul 
unei porţii de spanac, pe care Emil îl căra tot timpul în 
geanta „de voiaj”. Cînd fierea clocotea în el, presăra 
piper în farfurie, peste care vărsa o mînă de urzici. În 
fine, atunci cînd ospătarul binevoia să vină şi în colţul 
nostru, ceream şpriţ şi o jumătate de pui scheletic 
rumenit la rotisor. Acolo, împreună cu Don Lucică,  
puneam ţara la cale: nu iertam nici un redactor. Chiar şi 
pe profesorul Al. C. îl luam în obiectiv.  

Asta se întîmpla pe la mijlocul anilor optzeci. De 
atunci a trecut atîta amar de vreme. Hulubăria de la 
Convorbiri şi Găina moartă au rămas o vagă amintire. 
Tăvălugul necruţător al timpului a trecut peste oameni 
şi clădiri. Redacţia a fost mutată. Găina moartă 
demolată. 

Nimic sau aproape nimic nu ne mai aduce aminte de 
acele vremuri glorioase. Şi totuşi, de fiecare dată cînd 
trec prin acel loc, am impresia că din zidul de aer 
nevăzut se desprinde silueta pictorului, care mă 
gratulează ori cu un „Au revoir”, ori c-un „Bonjour!”, 
în funcţie de oră şi de starea vremii. Deşi îl invidiam de 
multe ori, don Val nu era un fericit. Sadismul, dar şi 
buna creştere, îi dădeau ghes să ne salute. Efuziunea sa 
nu dura decît o clipă. După un schimb de replici, 
pictorul se retrăgea în propria sa cochilie, din care, de 
altfel, ieşea, mai mult aşa, de pamplezir, ca să vadă 
dacă peste o săptămînă o să plouă sau o să fie cer senin. 
În ciuda acestor matinale eufuziuni, angoasele din el se 
adunau şi după un timp se retrăgea într-un loc în care 
putea degusta prelung, în compania doctorului de 
suflete Brânzei, deopotrivă, sfinţenia şi nebunia. Criza 
dura o lună, două, trei. După care pictorul apărea din 
nou la editură. Şi atunci aveam parte iar de „Bonjour” 
şi „Au revoir...”. 

În amintirea acelor clipe, dar şi dintr-un sentiment 
de amiciţie, i-am făcut pe la sfîrşitul anului trecut o 
scurtă vizită la atelier. De fapt, a fost o invitaţie.  

astăzi la noi s-au cam uitat. Absenţa acestor 
virtuţi ne face să trăim mai rău decât strămoşii 
noştri (credendo vides – crezând, vei ajunge 
să vezi)”. 

Dura necessitas (necesitate dură): „Dorim 
ca prin revitalizarea spiritului traco-latin să 
cunoaştem mai bine modul de viaţă latin 
(înţelegem că traco-latinii au influenţat modul 
de viaţă latin!, n.n.) şi să repunem în circulaţie 
valorile spirituale, virtuţile şi obiceiurile 
romane păstrate cu denumirea de ’Mos 
Maiorum’. Respectul faţă de Dumnezeu (mai 
corect era: Jupiter Optimus Maximus 
Latarius, n.n.), dragostea de ţără iubirea de 
familie constituiau pietatea, acea virtute 
frumoasă care era piatra de temelie a 
mentalităţii poporului roman (Et in Arcadia 
ego – și eu am trăit în Arcadia)”.  

Dintre obiectivele imediate ale romeilor 
menţionăm, selectiv:  

• „Societatea va creşte generaţii tinere de 
români (vă spune ceva omul nou?, n.n.) care 
vor servi patria latină pentru a o ajuta să ducă 
o viaţă frumoasă, prosperă şi utilă” (Jurare in 
verba magistri – jură pe cuvintele unui 
profesor). 

• „Societatea are ca limbi de lucru în 
documentele sale limba română şi limba latină 
clasică” (Quot linguas calles, tot homines 
vales – câte limbi ştii, de atâtea ori eşti om). 

• „Societatea introduce în interiorul 
societăţii demnităţile publice romane 
republicane şi le pune în practică”.  

Conform Statutelor Societății avem:. 

Comiţiile, Senatul, Consulatul, Pretura, 
Ediliotatea (corect ar fi fost Edilitatea, n.n.), 
Questura, Cenzoratul şi Tribunatul (art. 20). 
Aflăm, aşadar, că senatorii romei „stabilesc 
tactica şi modul de colaborare cu alte 
organizaţii neguvernamentale” (art. 31, lit. 
c), edilul „organizează sărbătorile, acţiunile 
culturale, jocurile publice traco-latine 
desfăşurate pe parcursul anului” (art. 48), 
quaestorii păstrează tezaurul (art. 49), iar 
Tribunul (un fel de preşedinte de ong, n.n.) 
„se ocupă de activitatea de aprovizionare (cu 
membre, poate!, n.n.), organizare, analiză (şi 
sinteză, n.n.) şi conducerea operativă a 
activităţii Societăţii şi a executivului” (art. 
42). De adăugat că acesta, tribunul, 
bineînțeles, „se poate opune oricărui decret 
al Senatului, apărând (altfel cum?!, n.n.) 
interesele membrilor Societăţii culturale” 
(art. 46), totuşi, Non licet bovi, quod licet 
Jovi – nu este permis boului (oricui), ceea ce 
este permis lui Jupiter. 

• „Societatea va comemora (şi nu va 
aniversa?, n.n.) zilele de naştere ale 
personalităţilor ilustre traco-latine, sărbătorile 
traco-latine cele mai importante în fiecare an” 
(Nunc est bibendum – acum este momentul să 
bem (să sărbătorim ceva).  

  
Praesente medico nihil nocet – când 

medicul e lângă tine, nimic nu-ţi poate face 
rău... ba se pare că da! 

 

Delian SOARE 
 

Tribunul Iliuţă   şi „ultimul argument” 

    

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

PE LÎNGĂ  
UŞILE LUI  

VAL GHEORGHIU 

ridendo castigas mores 

Marcel CHIRNOAGĂ:                   Corabia nebunilor II 
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SECVENŢE DIN LUPTA 
PENTRU CAUZA NAŢIONALĂ 

 
Cei care au profetizat moartea instituţională, sub diverse forme, 

de la om la demiurg, de la istorie la creaţia însăşi, s-au dovedit a fi în 
eroare, până acum, în pofida semnelor de oboseală, criză, derută 
existente peste tot. Ideea de naţiune se înscrie în această suită de 
paradoxuri, de care e plină istoria şi abundă clipa de faţă. 

De două secole, răstimp coincident cu emergenţa şi avatarurile 
statului modern, la noi ca şi în alte zone, problema raportului dintre 
naţiune şi contextul geopolitic îi preocupă nu doar pe politicieni şi 
oameni de stat, ci deopotrivă (dacă nu mai ales) pe istorici. O vastă 
literatură de specialitate susţine această remarcă. Se pot invoca, 
fireşte, destule exemple. 

Istoricul Gh. Buzatu, specialist de largă reputaţie în 
perioada contemporană, şi-a dedicat o bună parte din ostenelile 
sale, se ştie, cauzei naţionale. Mă refer la ansamblul activităţii 
sale, dar mai cu seamă la aceea de explorator infatigabil de 
arhive şi biblioteci, pentru a pune în lumină, sistematic, masiv, 
convingător, aspecte semnificative din problematica 
românească a secolului al XX-lea. Cea mai sumară analiză a 
parcursului său de „contemporaneist” ne edifică asupra acestui 
statut de exeget al perioadei, pe care a studiat-o secvenţial, dar 
şi în nespus de complexul ei ansamblu. Teme şi figuri, idei şi 
proiecte, evoluţii şi contexte, mica istorie şi marile evenimente, 
totul l-a interesat despre acest „secol al extremelor”, în care 
lumea românească a început prin a se reforma, la nivel de 
instituţii, a cunoscut mari convulsii şi decepţii, dar şi destule 
împliniri care să o „absolve” în durata universală. Primul război 
mondial, încheiat pentru noi cu o sperată dar neverosimilă 
împlinire, prin desăvârşirea unităţii de stat, i-a furnizat 
numeroase teme şi sugestii, pe care le-a reluat apoi, sub 
multiple aspecte, de la economie şi politică la mişcări sociale şi 
diplomaţie, de la cultură şi discurs istoric la spionaj şi relaţii 
externe, toate într-un efort colosal de a spori documentaţia pe 
temei arhivalic şi a regândi interpretarea faptelor. O mică 
enciclopedie de specialitate îl reţine printre figurile 
reprezentative1, ca şi amplul dicţionar de scriitori şi publicaţii 
din partea locului2, pentru a nu aminti decât surse la îndemână. 
Absolvent (1961) şi doctor (1971) al Facultăţii de Istorie, 
cercetător cu un bogat palmares la Institutul de Istorie şi 
Arheologie, al cărui secretar ştiinţific a fost multă vreme, apoi 
director al Centrului de Istorie şi Civilizaţie Europeană din 
aceeaşi localitate, eminentul specialist în istoria contemporană 
a ajuns a fi un expert în domeniu, recunoscut ca atare peste tot, 
dar mai ales în lumea anglo-saxonă, de care s-a apropiat, pare-
se, cel mai mult. Simpozioane, colocvii, mese rotunde, stagii 
documentare şi mai ales studiile iniţiate, unele în colaborare,   
i-au îngăduit să aprofundeze cunoaşterea epocii şi să-i extindă 
la nevoie limitele în trecut, spre a include momente 
semnificative din perioada modernă, fie şi ocazional. Stă în 
firea lucrurilor ca istoricii de vocaţie să tindă spre mari sinteze. 
Nu e locul să insistăm. Volumele omagiale ce i s-au dedicat şi 
bibliografiile de resort indică un număr considerabil de 
elemente definitorii. 

Limitându-ne la această schiţă de cadru, să ne oprim o clipă 
la volumul de studii, note, comentarii despre Bătălia pentru 
Basarabia, 1941-1944, ca temă a militantismului românesc, 
volum coordonat de Gh. Buzatu3. De ce tocmai secvenţa 
indicată în titlu? Ne puteam aştepta ca anul 1940 să fie inclus în 
această restitutio sui generis, însă acelui an Gh. Buzatu îi 
dedicase, aproape sincron, un alt volum, în două părţi, astfel că 
noul demers trebuie socotit ca o continuare4. Era anul 
„prăbuşirii României Mari”, cum enunţă istoricul în Cuvânt 
înainte, estimând că după şapte decenii de la tragicul eveniment 
istoricii sunt în măsură să-l evalueze mai exact. Noul demers se 
vrea şi o reverenţă colegială pentru regretatul istoric Valeriu 
Florin Dobrinescu, de la care ne-a rămas, între altele, un studiu 
monografic pe aceeaşi temă5. 

Din noul corpus, îngrijit de Gh. Buzatu, opt texte, precum şi 
unele documente oficiale (incluse pentru a asigura coerenţa 
volumului) i se datorează lui însuşi, întregind semnificativ 
lunga listă de lucrări despre epoca respectivă. Primul text din 
această categorie se ocupă tocmai de „paradigmele tragediei 
Basarabiei”, înţelese ca momente cruciale de neocolit în 
explicarea perioadei în cauză. 

Raptului sovietic din vară i-a urmat în toamna anului 1940 un 
altul, pe seama Transilvaniei, prin dictatul germano-italiano-
maghiar de la Viena, eveniment la fel de dramatic pentru situaţia în 
care a ajuns România, amputată din toate părţile, nesprijinită de 
aliaţi şi neavând mijloace defensive pe măsură. Regele Carol II a 
fost silit a părăsi tronul şi ţara, iar puterea a fost asumată de 
generalul I. Antonescu, cel care va ordona, la 22 iunie 1941, să se 
treacă Prutul pentru recuperarea zonei „din răsărit şi 
miazănoapte”6. 

Tragedia Basarabiei şi a Bucovinei, în fatidicul an 1940, ca şi 
după al doilea război mondial, până astăzi, este tragedia României, 
care nu a găsit, într-un moment de mare cumpănă, resursele 
necesare ca să reziste, cu arma în mână, iar rezistând să-şi apere 
demnitatea în faţa istoriei. Atunci (N. Iorga, Gh.I. Brătianu,   
S. Dragomir, I. Nistor, I. Lupaş etc.), ca şi acum (N. Djuvara, Dinu 
C. Giurescu, F. Constantiniu, Gh. Buzatu, I. Scurtu, I. Şişcanu,   
I. Ţurcanu etc.), istoricii s-au opus cedărilor teritoriale, în numele 
unei tradiţii care le-a asigurat românilor, în condiţii anevoioase, 
autonomia, neatârnarea. 

Pe această linie de gândire se plasează istoricii basarabeni, care 
au făcut ca Academia de Ştiinţe de la Chişinău să adopte un 
„aviz” de condamnare categorică a raptului sovietic din 26-28 
iunie 1940, ale cărui consecinţe nefaste constituie şi azi o mare 
problemă pentru naţiunea română7. Mai mult încă, ei au izbutit să 
motiveze un decret prezidenţial de condamnare a acelui rapt şi de 
cinstire a memoriei victimelor produse în acest fel, atunci şi mai 
târziu8. O comisie creată ad-hoc a elaborat un raport menit să 
întemeieze condamnarea oficială a regimului totalitar comunist, 
din ţară, ca „unul care a comis acte de genocid şi crime împotriva 
umanităţii, prin teroare în masă, represiune politică, foamete 
organizată, deportări, violarea demnităţii umane şi a drepturilor 
fundamentale ale omului”9. În acest spirit, s-a iniţiat abrogarea 
legii din 19 decembrie 2003 privind „concepţia politicii 
naţionale” pentru a se netezi „parcursul european al societăţii”. 

Naţiunea rămâne un concept de bază în problematica lumii 
contemporane, după cum se poate deduce şi din secvenţele de 
interes acut românesc analizate în volumul Bătălia pentru 
Basarabia, elaborat în bună măsură de coordonatorul în cauză, 
atent la conexiunea firească dintre planul politico-diplomatic şi 
cel ideologic sau istoriografic. 

Reflecţia unui colaborator pe seama tradiţiei, plasată oarecum 
la sfârşit, merită a fi reamintită aici: „Poate este o deformare, dar 
cred că identitatea naţională are o componentă esenţială: 
memoria istorică. Tradiţia se cultivă în primul rând prin 
cunoaşterea şi înţelegerea istoriei. Când însă monumentele şi 
faptele trecutului istoric sunt ignorate şi lăsate anume să 
părăginească, distruse sau pe cale de dispariţie, atunci memoria 
istorică este şi ea pe cale de dispariţie” (Şerban Alexianu)10. 
Apreciere judicioasă, în acord cu poziţia manifestată şi de alţi 
autori, ca răspuns la excesele „corectitudinii politice”. 

În ajunul unui tragic bicentenar, marcând raptul jumătăţii 
răsăritene a Moldovei istorice, asemenea reflecţii, bazate pe 
îndelungi şi riguroase cercetări, se impun tot mai mult. Bătălia 
pentru Basarabia e un nou suport documentar-exegetic şi un 
impuls pentru noi investigaţii. 

Cu deplin temei ni se reaminteşte spusa lui N. Iorga de acum 
un secol: „În cetatea dreptăţii tale, poţi fi ucis; înfrânt însă 
niciodată”. 

 

Alexandru ZUB 
 

••  
 
1 Stelian Neagoe, Istorici români de azi. Mică enciclopedie, 

Bucureşti, 2003, p. 165-169. 
2 N. Busuioc şi Fl. Busuioc, Scriitori şi publicişti ieşeni 

contemporani. Dicţionar, ed. III, Iaşi, 2009, p. 131-133. 
3 Gh. Buzatu (coord.), Bătălia pentru Basarabia, 1941-1944, 

Bucureşti, Ed. Mica Valahie, 2010, 386 p. 
4 Idem ş.a. (ed.), Iluzii, teamă, trădare şi terorism internaţional, I-III, 

Iaşi, Demiurg, 2010. 
5 Valeriu Florin Dobrinescu, Bătălia diplomatică pentru Basarabia, 

1918-1940, Iaşi, Institutul European, 1991. 
6 Gh. Buzatu (coord.), Bătălia pentru Basarabia, 1941-1944, p. 133-142. 
7 Ibidem, p. 63-66. 
8 Ibidem, p. 73-74. 
9 Ibidem, p. 85. 
10 Ibidem, p. 381. 
 

 
 
 
 
 
 

 
DE PESTE PRUT 

 

... Europa, Republica Moldova, municipiul Chişinău, 
cartierul Râşcani, orele 6:30 – dialog între o fetiţă, care-şi 
plimba câinii şi Vlad, vădit ameţit, după „noaptea burlacilor”: 

 

– Скажите пожалуйста, которая времия?  
– Nu înţeleg… 
– Spuneţi-mi, vă rog, cât e ora? 
– 6:30... Cum te cheamă? 
– Ana. 
– Pe mine Vlad… ştii ce limbă vorbim acum? 
– Limba română. 
– Română sau moldovenească? 
– Română (Ana zâmbeşte). 
– Ce notă ai tu la limba română? 
– 8. 
– 8? păi de ce nu 10? 
– Pentru că învăţătoarea e rea.  
– Şi la rusă, cât ai? 
– Tot 8.  
– Şi la rusă e învăţătoarea rea? Da, tu la ce ai nota 10? 
– La engleză. 
– Ştii din ce ţară sunt eu? 
– Sunteţi din România? (el aprobă din cap). Da…, de ce 

vorbiţi aşa…, ca un împărat?  
– Cum vorbesc? 
– Ca un împărat. 
– Tu ştii ce înseamnă împărat? 
– Împărat înseamnă împărat (Ana zâmbeşte) 
– Bine, Ana, încearcă să ai 10 la toate materiile, nu numai la 

engleză, baftă. 
– Mulţumesc. Good luck! Good bye! Пока!  
– Paka! 

 

(scenă din filmul Nuntă în Basarabia, 2010, coproducţie 
România-Republica Moldova-Luxemburg, în regia lui Nap Toader) 

 

• La sărbătorirea a 70 de ani de la eliberarea Moldovei, 
generalul-milițian Vladimir Voronin grăia, într-un brifing: „În 
1918, Rom’nia burghezî a cușerit așestî teritorii care nu i-o 
aparțînut nișiodatî, di-așeea în 1940, firiesc, forțîlî sovietișî o 
ieliberat așestî teritorii. Așesta ieste adivărul istoric. Toate 
șelelaltî sînt spieculațîi”... „Undi ieste acu’ baba ’șeea, (Josette 
Durrieu, Raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei pentru Republica Moldova), care ni învațî ca pi niști 
ielevi democrațîie?” 

 

(pentru traducere, recomandăm Dicționarul moldovenesc-
românesc al lui Vasile Stati)... 

 

• În 1965, Ivan Bodiul, prim-secretarul Partidului 
Comunist din R.S.S. Moldovenească (1961-1980), încerca să 
demonstreze că „Poporul moldovenesc, organic legat de 
poporul rus prin rădăcinile străvechi ale culturii, prin temeliile 
economiei şi ţelurile sale în viaţă respinge şi condamnă orice 
manifestare de mărginire şi izolare naţională, sub orice pretext 
s-ar face acest lucru. Înaltul internaţionalism al norodului 
moldovenesc constituie esenţa vieţii lui, el este un obiect de 
mândrie pentru dânsul şi norodul nu va permite nimănui să 
păteze ceea ce are el mai sfânt”. „(...) Ştiinţa noastră nu a 
studiat cum se cuvine nici perioada ocupaţiei prin violenţă a 
Basarabiei. Sub pretextul de «a nu răvăşi trecutul», oamenii de 
ştiinţă nu dezvăluie adânc situaţia economică, socială şi 
culturală a poporului aflat sub călcâiul cotropitorilor”.  

Doi ani mai târziu, acelaşi Ivan: „(…) oamenii de creaţie 
vor demonstra valorile spirituale ale norodului moldovenesc 
create în anii Puterii Sovietice, vor povesti despre 
contemporanul nostru, despre omul nou, ce posedă un orizont 
larg, profunde cunoştinţe ştiinţifice, înzestrat cu o bunătate şi 
dragoste de muncă, cu înalte gusturi estetice”. 

„Astfel, „norodul moldovenesc”, care „aşteapta 
eliberarea de la Răsărit”... „n-a greşit în alegerea prietenului 
său”. Şi „Marea Rusie i-a venit în ajutor, eliberându-l din 
robia străină”, drept rezultat, „astăzi, ca şi în trecut, norodul 
recunoscător cântă în cântece, proslăveşte în legende şi 
cântece cu sfinţenie amintirea minunaţilor viteji ruşi”. Drept 
rezultat mult-aşteptata eliberare a venit la 28 iunie 1940. 
Această zi a pus începutul unei noi epoci în soarta norodului 
moldovenesc” (apud Valentin Burlacu). 

 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
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Obștile sătești.  
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ÎN CURÂND: Marii poeţi ai lumii,  
în colecţia LYRICA MAGNA a Editurii ALFA 
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Trec peste erorile de atunci, cînd resursele puţine au fost risipite 
prin înfiinţarea unor universităţi de stat aproape şi în cătune, şi 
vin mai spre zilele noastre. Nu glumesc în subtitlu! Una din 
seminţele răului a fost semănată de dl Marga, marele reformist, 
atunci cînd a schimbat sistemul de finanţare „pe posturi 
didactice” cu cel „per capita” de student „furajat cu 
cunoaştere”! Asta a condus univesităţile de stat, în subfinanţare 
tot mai accelerată, la o competiţie acerbă cu universităţile 
private pentru atragerea unor studenţi cu taxă şi, pe cale de 
consecinţă, la umflarea efectivelor dincolo de orice posibilităţi 
de a acoperi decent cu spaţii, logistică şi cadre didactice etc. 
sarcinile asumate cu prilejul acestui proces. Faptul că, din suma 
alocată de la buget, în ultimii 5-6 ani, deci de dinainte de 
izbucnirea crizei, a venit mereu, încălcîndu-se astfel legea 
bugetului, circa jumătate, uneori mai puţin, a agravat lucrurile, 
umflînd şi mai mult cifrele de şcolarizare deja obeze. Nu mai 
spun că, într-o frumoasă zi de august, acum vreo doi ani, 
Ministerul de resort a confiscat universităţilor cam un sfert din 
veniturile proprii, asta ca să pună capac la toate! 

 

 

 

 

Nebunia adevărată va începe însă de anul viitor! Conform 
noii legi, cadrele didactice nu mai au voie să susţină decît norma 
de bază şi încă maximum o normă, fie în cumul, fie la plata cu 
ora, dar cu plata la mimim. Bun, putem spune că, în sîrşit, cadrele 
didactice vor scăpa de orele fără număr, de stressul şi oboseala 
cronică adunate asupra lor în ultimii vreo zece-cincisprezece ani. 
Greşit! Nu vor scăpa deloc, pentru că universităţile fiind atît de 
subfinanţate, nu au bani pentru noi angajări. Deci, cadrele 
didactice vor continua să ţină cam la fel de multe ore doar că o 
bună parte a lor pe gratis! Sînt universităţi care încearcă deja să-şi 
oblige angajaţii să redacteze, cu mîna lor!, cereri prin care solicită 
să ţină, în contiuare, respectivele ore pe gratis! Că se încalcă pînă 
şi actualul proiect de Cod al Muncii, aberant de altfel, nici nu mai 
contează! Altele, sau aceleaşi, propun un fel de dublă evidenţă a 
orelor, cele plătite şi cele gratuite, ceea ce-mi aminteşte de „dubla 
contabilitate” practicată de grupările mafiote. Să presupunem 
însă că, în dispreţul legii şi al drepturilor şi libertăţilor omului, 
acest lucru se va întîmpla. Are cineva idee cum vor arăta nişte 
ore de curs, seminar, laborator etc. ţinute pe gratis cînd, în 
condiţiile descrise mai la început, cele plătite, foarte prost e 
adevărat, au ajuns să arate cum arată? 

Trei, Doamne, şi toţi trei! 

Dacă luăm de bună vulgata reformist-conformistă în vogă, de-a 
lungul ultimilor vreo douăzeci de ani, învăţămîntul nostru   s-a aflat 
sub oblăduirea unui uriaş număr de miniştri conservatori, 
tradiţionalişti, închistaţi la minte şi a doar trei reformişti veritabili: 
domnii Marga, Miclea şi Funeriu. Bun, în vulgata revizuită, după 
schimbul amabil de replici dintre preşedinte şi dl Marga, au mai 
rămas ultimii doi! Eu însă voi opera cu această tripletă de aur a 
reformismului românesc în educaţie. Meritul dlui Marga este că a 
început cîteva reforme, dar n-a reuşit să ducă  nici una pînă la capăt 
pe durata mandatului dumisale. Iar prin piatra de moară agăţată de 
gîtul universităţilor, mă refer la finanţarea „per capita”, o sub-sub-
finanţare de mari proporţii în fapt, putem spune că a pregătit 
eminent coliva calităţii în educaţia universitară. Acum, cînd este 
afectat de prevederile noii legi referitoare la pensionare – bun, voi 
lămuri şi chestiunile legate de aceasta într-un viitor episod! – a re-
devenit foarte vocal. Dacă    s-ar uita în oglindă, şi şi-ar inventaria 
(şi) păcatele, poate ar trebui să adopte strategia „ciocul mic”. Dl. 
Miclea se anunţa un mare reformist, la început în trena dlui Marga,  
încă înainte de a ajunge ministru – iarba nu-i mai plăcea, gura nu-i 
mai tăcea. Doar că, ajuns în postul de decizie, a constatat brusc că 
nu are bani pentru măreţele planuri şi şi-a dat o lăudabilă demisie 
de onoare. Nu la fel de lăudabil mi s-a părut însă transferul 
dumisale în „comisia prezidenţială pentru reforma educaţiei” – vor 
trebuie supuse disecţiei odată aceste comisii care, practic, dublează 
guvernul! –, cum s-ar spune, trecerea la de reforma efectivă la cea 
teoretică. Şi măcar dacă ar fi rămas teoretică! Dl. Funeriu, 
crezîndu-se probabil alchimist, nu simplu chimist, crezînd deci că 
poate transforma neantul în bani, a luat planurile „din cuţite şi 
pahară” ale comisiei cu pricina, le-a transformat în lege, aceasta a 
fost adoptată prin asumarea răspunderii şi, iată-ne acum în situaţia 
de a opera cu o lege care are unele părţi bune, altele evident 
proaste, în unele privinţe fiind evident inaplicabilă fără a pune pe 
butuci cam toată educaţia din eterna şi fascinanta noastră ţară. Iar 
dacă este aplicată, că doar e lege!, unele consecinţe se întrevăd de-a 
dreptul dramatice. 

MADAME  
TOUT-LE-MONDE 

 

(urmare din pagina 18) 
Revenind la marele succes din Rocco... trebuie să spunem că, 

după acest rol, a fost aşezată alături de marile actriţe Jeanne Moreau 
şi Emmanuelle Riva. Filmul i-a marcat şi viaţa privată: pe platourile 
de filmare l-a cunoscut pe Renato Salvatori cu care s-a căsătorit (au 
avut o fetiţă, Iulia). Dar, cum gloria tace şi trece, a trecut şi gloria 
actriţei. Mult mai devreme decât s-ar fi cuvenit, a fost dată uitării 
aproape cu totul. Ba chiar ea însăşi hotărâse să nu mai joace, după 
eşecul comercial al unei comedii muzicale, când „s-a dat în ea” 
foarte tare şi a fost socotită „terminată”. Nota ea, atunci, cu 
amărăciune (avea doar 52 de ani): „Ce înseamnă a îmbătrâni? Să te 
schimbi. Nu mai vreau să joc burghezele cu probleme... Alerg spre 
ziua când toate femeile se vor asuma aşa cum sunt... Unii mă plac aşa 
cum sunt, o femeie bună numită Annie, o femeie cu plăcerile ei, 
pofticioasă, cu lacrimi, cu amintiri, cu brutalităţi, cu riduri, cu toată 
banalitatea lumii. E mai bine aşa. Starurile nu te mai fac să visezi. 
Uneori îmi spun că aş fi vrut să fiu Marlène; netedă şi lucioasă ca ea, 
cu ochii aşa, cu vocea aşa, cu picioruşul glamuros. O zână. O 
madonă din Orient Express. Mă uit în oglindă şi mi-e destul ca să-mi 
spun că am altceva de făcut”.  

Când, dându-şi seama că au nedreptăţit-o, francezii şi-au adus 
aminte de ea şi i-au acordat Premiul César pentru rolul său din 
Mizerabilii secolului XX, Annie a izbucnit în plâns pe podiumul de 
premiere: „Nu ştiu dacă şi eu i-am lipsit filmului francez, dar el mi-a 
lipsit mie. Nu sunt încă moartă”. Comentând evenimentul (de la faţa 
locului), Adina Darian se referea la multe alte nedreptăţi care li se fac 
unor mari creatori şi dădea exemplul lui Louis Lumière, părintele 
cinematografului, care fusese uitat cu totul de urmaşii săi; nu fusese 
invitat măcar la prima ediţie a Festivalului de la Cannes (1946-47). Şi 
în 1948 a murit. Nota Adina Darian: „Plânsul lui Annie Girardot a 
fost acum atât de tulburător, încât mai tinerele ei colege – speranţe 
sau certitudini – ce se aflau în sală aveau toate lacrimi în ochi. 
Simţeau probabil că absenţa îndelungată de pe ecran a admiratei lor 
înaintaşe e repetabilă, că şi pe ele le-ar putea aştepta uitarea”.  

Francezii sunt însă oameni civilizaţi şi, când îşi dau seama de 
propriile greşeli, încearcă să le repare. Încât, la ediţia următoare a 
Premiilor César, i-au oferit actriţei fotoliul prezidenţial, ea înmânând 
preţioasele distincţii regizorilor Patrice Leconte (Ridicule), Bertrand 
Tavernier (Capitaine Canon), Lars von Trier (Breaking the Waves) şi 
actorilor Philippe Torreton şi Fanny Ardant. A fost una dintre marile 
ei bucurii, pe care o va alătura celei din 2001, când, cu rolul din La 
Pianiste (2001), va obţine încă o dată Premiul César. 

 
 

MITOLOGIA UNUI RÂU:  
JIJIA 

 

(urmare din pagina 9)  
Pe Deal, Sfătuitorul, privind către Casa Jiei din Vale, gândea la 

vremurile ce ar putea să vină, menind pentru viaţa celor din neamul 
andrilor şi a urmaşilor Jiei. Aşa cum Jia, gândea Sfătuitorul, prin 
credinţa ei nestrămutată în dragostea şi datoria de neam, a zămislit 
izvorul şi apa Jijiei, în acelaşi fel, Jijia, născută din durerea şi credinţa 
surorilor gemene pierdute, urma să-i inspire şi să-i susţină pe toţi cei 
născuţi şi pe cei veniţi să vieţuiască pe Valea Jijiei. Plânsul şi 
lacrimile, gândea Sfătuitorul, nu sunt decât fapte simple ale vieţii. 
Sunt momente când lacrimile pot seca, după cum sunt clipe în care 
ele sunt de nestăvilit. Un om care trăieşte din lacrimi, gândea 
Sfătuitorul, se poate lesne mistui,  prin secătuire şi epuizare. Pavază 
împotriva mistuirii prin lacrimi nu pot fi decât bunul simţ şi credinţa. 
Credinţa în oameni, în valorile neamului şi în miracolul vieţii.  
Oamenii din Reţea spun că în mileniile care au urmat gândul 
Sfătuitorului a fost încărcat de adevăr şi temeinicie. Asemenea 
lacrimilor omului, care pot seca sau pot fi de neoprit, apa Jijiei poate 
fi atât de dimensiunea unui simplu fir, aproape invizibil, cât şi de 
anvergura unui fluviu. Şi într-o situaţie şi în alta, Jijia, depun 
mărturie oamenii din Reţea, este la fel de primitoare şi de benefică cu 
toţi şi pentru toţi cei din Valea Jijiei. Ar mai trebui spus ceva, acum 
la sfârşit de poveste. Unul dintre urmaşii Jiei a aflat, prin canalele 
comunicante ale Reţelei, despre momentul miraculus al întâlnirii 
dintre FRUMOASA CEA MICĂ şi râul lacrimilor în ziua în care a 
fost auzit cântecul CUCULUI. Fascinat de poveste, urmaşul Jiei a 
plecat spre Sud pentru a-i întâlni pe urmaşii FRUMOASEI CEA 
MICĂ. În Reţea, discuţia pe această temă este veche şi furtunoasă. 
Există dovezi, spun oamenii Reţelei, că întâlnirea a avut loc cu multe 
mii de ani mai târziu, că este una dintre cele mai ample căutări din 
istoria Uscatului, dar că şi în acest mod au fost dovedite vigoarea şi 
viabilitatea spiritului Jiei şi al Jijiei… Nu putem încheia povestea fără 
a spune câteva cuvinte despre personajul fabulos care a vegheat în 
permanenţă la istoria andrilor, a ceramicii de Cucuteni, la istoria Jiei şi 
a Jijiei. Este vorba despre REŢEA. Este, credem noi, cea mai subtilă şi 
cea mai misterioasă invenţie a oamenilor. REŢEAUA îi ţine pe oameni 
legaţi între ei şi prin aceasta îi face oameni. Nu ştim dacă Reţeaua 
există peste tot, dar, cu siguranţă, în Valea Jijiei Reţeaua există! 

(urmare din pagina 3) 
Mă întreb, de pildă, prin ce fel de calcul academico-

didactic, dacă opreşti la universitate, un absolvent care nu e 
pregătit decît, eventual, pentru literatura – sau limba! –  
contemporană, îl pui să predea istoria limbii române sau 
literatura veche, cînd e limpede că acestea nu pot fi predate 
fără să ştii latină, greacă, slavonă, la rigoare şi turcă, iar 
ipochimenul habar nu are de asemenea delicatese! Că îi strici 
lui destinul de posibil critic literar, e limpede, dar nu prea 
înţeleg ce vină anume au studenţii. Nu am dat exemplul chiar 
cu totul la întîmplare, fiind selectat din cruda realitate, şi nici 
nu a venit singur pe lume. Ne mai putem întreba, cam la fel 
de legitim, cum e posibil să predea cineva filosofia greacă 
fără să ştie vechea limbă a filosofiei, ori filosofie clasică 
germană, Heidegger şi fenomenologii, fără să se fi adăpat de 
la limba lui Kant şi Hegel.  

Ba chiar şi Marx, că am întîlnit 
puzderie de marxişti, nu doar înainte 
de 1989, care habar nu aveau 
nemţeşte! Şi aproape nu găseşti 
domeniu, facultate sau specializare 
în care să nu nimereşti, adesea 
masiv, peste asemenea situaţii. 

 

Intră cine vrea – la Universitate, 
încape cine poate – la cursuri 

Mă duc într-o bună zi de marţi, cînd sînt multe ceasuri rele, 
la o sală din facultate să-mi încep cursurile cu o serie nouă de 
studenţi. De la distanţă văd mare aglomeraţie şi percep un 
zumzet continuu. Şi pe bună dreptate, de vreme ce, cum am 
constatat, aveam o sală de circa 50- 60 de locuri şi un număr de 
şapte grupe, peste 200 de studenţi. Sala arăta ca la mitingurile 
anticomuniste de la începutul anilor `90 – ar fi trebuit să-mi 
placă, să mă simt bine, poate m-aş fi simţit, dacă studenţii n-ar 
fi stat unii peste alţii şi dacă nu ne-am fi sufocat cu toţii, deşi 
am deschis nişte geamuri. Cum nu sînt nici masochist, nici 
torţionar, am stat cu studenţii vreo jumătate de oră, le-am 
explicat cum am putut intenţiile cursului, le-am luat adresele de 
mail, să le trimit programa, bibliografia orientativă şi lista 
obligaţiilor în format electronic, le-am promis că voi încerca să 
rezolv problema sălii şi ne-am despărţit. Imediat ce am ajuns 
acasă, după alte ore, dar petrecute normal, am încercat să mă ţin 
de cuvînt. Am scris echipei care a făcut orarul şi am aflat că nu 
poate rezolva problema. Bun. Am scris atunci conducerii 
facultăţii, cu gîndul că are puteri mai mari. Pentru că, pînă în 
preziua noilor cursuri, nu primisem nici un răspuns, am mai 
scris o dată, exprimîndu-mi chiar mirarea pentru sincopa de 
colegialitate ori măcar de politeţe. În sfîrşit, am primit un 
răspuns de la prodecanat, decanul fiind prins probabil cu lucruri 
mai importante decît procesul didactic, răspuns în care mi se 
spunea destul de sec că problema nu e rezolvabilă, dar şi, 
cumva consolator, că nu sînt singurul în această situaţie! Am 
mai aflat că anul n-a fost împărţit în două, ca la alte discipline, 
pentru că disciplina mea e facultativă! Facultativă era şi în anii 
trecuţi, dar această împărţire se petrecuse! Şi, de fapt, s-o 
denumeşti facultativă nu e chiar potrivit. Fiind disciplină de 
„modul psiho-pedagogic”, fără studierea ei, nu poţi practica la 
încheierea studiilor meseria de cadru didactic, indiferent de 
nivel. Cum studenţii nu sînt încă mai proşti decît profesorii, e 
normal să dorească s-o studieze gratuit – sau cuprinsă în taxa 
deja plătită – în timpul facultăţii, decît să facă acelaşi lucru, 
contra cost, după ce termină facultatea. După o lună, problema 
s-a rezolvat de la sine, în sensul că, dacă la a doua întîlnire, mai 
erau doar 15 – 20 de studenţi fără scaune, la a patra, aveam deja 
locuri libere! Doar că studenţii n-au fost anunţaţi la înscrierea 
în facultate – că de admitere ar fi dificil să vorbesc! – că nu vor 
avea loc în sălile de curs. Nu mai vorbesc că peste jumătate din 
ei îşi plătesc studiile. Bun, doar că, iată, mai apare o problemă! 
Dacă dl. Funeriu are dreptate şi legea trebuie interpretată în 
sensul obligativităţii studenţilor de a participa la cursuri, ne 
aflăm şi într-o situaţie clară de încălcare a legii, venită nu însă 
din partea studenţilor, care mi-au dovedit deja că ar dori să 
participe la ore, ci din partea administraţiei, care nu e în stare să 
rezolve problema unui spaţiu corespunzător desfăşurării 
procesului didactic! 

 

Colhozul universitar 
şi meritele dlui Marga 

 
Despre ce vreau să vorbesc începînd de la la această 

întîmplare? Despre transformarea Universităţii în colhoz, despre 
atragerea unui număr de studenţi, în urma unei selecţii formale, 
mult mai mare decît poate adăposti şi decît poate rezolva 
logistica aflată la dispoziţie, despre transfomarea cadrelor 
didactice în nişte salahori ce ţin nimeni nu mai ştie cîte norme 
prost plătite, despre o lipsă de motivaţie a acestora şi o scădere de 
nivel a pregătirii studenţilor de negăsit nici măcar în epoca de 
tristă memorie a Universităţii comuniste, cînd, din pricina 
numărului mic de studenţi se mai făcea, totuşi, şi ceva carte! De 
unde vine răul? Păi, din subfinanţarea cronică a universităţilor de 
stat, care se perpetuează din 1990 încoace. 
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ANUNŢ PE INTERNET: „Cumperi 
trei lucrări de doctorat cu 200 lei bucata şi 
primeşti una pe gratis”. Dacă te adresezi 
la nr. de fax 0318174183 capeţi teza 
mintenaş: „Am câştigat respectul 
clienţilor noştri prin serviciile de calitate 
pe care le oferim, prin promptitudine şi 
seriozitate. Livrare în toată ţara, simplu şi 
rapid, prin e-mail în format doc. MS word 
în numai câteva minute de la efectuarea 
plăţii”. Precizarea finală este de tot 
hazul... amar: „Nu ne asumăm 
răspunderea pentru acţiunile utilizatorilor 
care încalcă normele legale în vigoare 
privitoare la susţinerea oricărui tip de 
examen”. 

* 
DOAR ÎNTR-UN AN de zile, 

revista CONTA, editată de ceea ce am 
putea numi Grupul de la Neamţ 
(Adrian Alui Gheorghe, Emil Nicolae, 
Adrian G. Romilă, Nicolae Sava, Vasile 
Spiridon, Raluca Şerban-Naclad) – 
aşadar un grup pe care se poate conta – 
a reuşit să devină extrem de vizibilă în 
peisajul publicistic cultural, pe cît de 
arborescent, pe atît de redundant. 
Citibilă deseori de la cap la coadă (sau 
invers!), revista izvodită sub Pietricica 
mizează, îndeosebi, pe dezbateri, 
interviuri şi documente nonconformiste, 
precum şi pe publicarea substanţială, 
generoasă, a unor autori. Pentru prestaţia 
ei,  CONTA a primit recent, din partea 
ARIEL (Asociaţia Revistelor şi 
Imprimărilor Literare din România) o 
Diplomă de Excelenţă, premiul cel 
mare, la Secţiunea reviste de cultură 
revenind revistei România literară. La 
Secţiunea Carte, cîte un Premiu de 
Excelenţă i-a încununat pe 
poetul/prozatorul ieşean Nichita 
Danilov, pentru romanul Ambasadorul 
invizibil, şi pe criticul/poetul clujean Ion 
Pop, pentru volumul De la ariergardă 
la avangardă. 

* 
„LA VERONICA MICLE să-

ngenunchiem puţin” – vers/gest pios şi, 
deopotrivă, galant, al bardului, de mult 
ieşenizat, Horia Zilieru. Purtînd aura de 
muză eminesciană, dar şi povara unei 
moralităţi sancţionate  atît în timpul vieţii, 
cît şi post-mortem, imaginea poetei a 
suportat o reabilitare odată cu apariţia, în 
anul 2000, a epistolarului rămas inedit 
(timp de 100 de ani!), care o situează, în 
relaţia cu „Eminul meu iubit”, mai degrabă 
în postura de victimă, decît de... 
farmazoană. Mai mult decît poetă şi muză, 
Veronica Micle este o legendă.  

Acestea vor fi fost şi argumenetele 
care au determinat Despărțămîntul ASTRA 
„Mihail Kogălniceanu” Iaşi să instituie 
Concursul internațional de creaţie literară 
„Veronica Micle”, destinat tinerilor autori 
din întreg arealul românesc. În cele 13 
ediţii desfăşurate, la care au fost premiaţi 
zeci de participanţi, cel puţin 13 au 
cunoscut consacrarea devenind, între timp, 
membri ai Uniunii Scriitorilor. E suficient 
să-i amintim pe Liliana Armaşu, Mirela 
Rotaru, Mirela Pişcu, Petrişor Militaru, 
Gabriel Nedelea, Aida Hancer. Palmaresul 
fiecărei ediţii a fost adunat într-o carte, ca 
un prim pas spre asumarea pe cont propriu 
a demersului editorial. În fiecare an 
festivitatea de premiere s-a desfăşurat    
într-o localitate de rezonanţă istorică şi/sau 
turistică, participanţii beneficiind şi de o 
tabără de creaţie. Anul acesta a fost aleasă 
Capitala, ca gazdă finală a Concursului. 
Juriul (preşedinte, poetul Nicolae 
Turtureanu) a stabilit un palmares bogat, 
din care inserăm aici principalele premii 
ale celei de-a  XIV-a ediţii.  

Marele premiu „Veronica Micle” a fost 
obţinut de  Iulia Todică, din Alba Iulia. 
Premiul I a revenit, la Secţiunea Poezie: 
Ionuţ Pătraşcu (Ploieşti); Eseu: Diana 
Frumosu (Criuleni, Republica Moldova); 
Traduceri: Tatiana Sofronovici  (Iaşi). 

Sînt nume de care, să sperăm, vom 
mai auzi.  

M O M E N T
SSPPOORRTT  

  

CCUULLIINNAARRĂĂ  
Ce mai înseamnă sportul românesc pe plan 

internațional? Întrebare cu răspuns amar, căci nu mai 
înseamnă aproape nimic. La fotbal – nimic; la handbal – 
vai, vai, vai!; la atletism – doar Oprea și Grasu; la aia – 
nimic; la aialaltă – tot nimic. Îmi vine să spun, odată cu 
poetul: „O, Nimic, cât ești de mare!” 

Ei, lasă, că nu-i chiar așa! îmi va replica imediat 
Optimistul de serviciu, salariat la O.N.O. (Oficiul Național 
al Optimismului). Nu-i chiar aşa, căci uite, de pildă, Lucian 
Bute a câştigat pentru a şaptea oară titlul mondial! Şi, uite, 
la gimnastică feminină, unde a revenit Belu, încep să se 
arate din nou floricele pe câmpii: Isbaşa şi colegele ei 
cochetează iarăşi cu aurul şi cu argintul. Pe urmă, la 
rugby: nu i-au făcut ai noştri omletă pe spanioli? I-au făcut 
şi-or să-i mai facă şi pe alţii, dacă vor mai avea oo! (Să 
mă ierte regizorul Alexandru Dabija că folosesc pluralul 
din titlul spectacolului său de la Piatra Neamţ!). 

Dar, până la omleta de oo a rugbiştilor, să consumăm, 
pateul de ficat pe care ni-l serveşte – cu o consecvenţă 
nebună – Lucian Bute. Deşi, de când mă ştiu, prefer 
ficatul de gâscă, de la o vreme a început să-mi placă şi 
cel de boxer. E bun, dom’le, căci e fezandat cum trebuie 
de stânga lui Lucian. Bietul nord-irlandez, cum îşi mai 
căuta el gloria pe podelele ringului, cum îşi mai blestema 
soarta că nu i-a pus ficatul pe partea cealaltă! 

Revenind la Isbaşa, „sol”-ista de aur, mi-am zis, 
văzând-o: „Şi ce frumoasă se făcu/ Şi mândră, arz-o 
focul!” Dar nu numai frumoasă, graţioasă şi mândră, ci şi 
talentată cât cuprinde. „Buuună!” ar exclama George 
Lesnea, dacă ar mai putea s-o vadă. Din păcate, nu 
poate; i-om povesti noi când îl vom întâlni, acuşi-acuşi! 
Tot aşa cum o să-i povestim despre fetele de la handbal, 
buuune şi ele, numai că le-a stricat Anne Anderson, care 
a izbutit să le coboare de la condiţia de finaliste (ale ediţiei 
anterioare a Cupei Campioanelor), la cea de codaşe ale 
grupei din actuala ediţie. Adică le-a făcut varză! Varză 
murată. (Măcar de le-ar fi făcut varză à la Cluj, de care, 
când aud, îmi lasă gura apă). Ce-o fi vrut această nordică 
antrenoare? Să fie oare adevărate zvonurile că ar fi avut 
gânduri ascunse, că ar fi vrut, adică, să le scoată pe fetele 
noastre din competiţia mondială pentru a rămâne mai 
multă şansă de succes pentru nordicele ei? Parcă n-aş 
crede. Dar mai ştii?! Grădina lui Dumnezeu e mare şi 
cărările ei sunt atât de încâlcite!... Acum îi revine tot lui 
Radu Voina misia de a le readuce pe fete la matcă. Ce s-
a pierdut, însă, rămâne pierdut; consumăm varza şi pe 
urmă ’om mai vedea. 

Dar zi, dom’le, odată, ceva şi despre fotbal! Aud – din 
altă direcţie vocea Pesimistului de serviciu, slariat la 
O.N.P. (Oficiul Naţional al Pesimismului) – o voce cu 25% 
mai redusă, conformă, adică, salariului acestuia, dar şi 
stării generale a sportului cu pricina. Ce să zic? Aş zice, 
dacă ar mai fi loc în avalanşa de vorbe (goale) pe care o 
revarsă televiziunea peste amărâtul iubitor de fotbal. Ore 
întregi, în emisiuni nesfârşite, se leorbăieşte de pomana 
dracului (numai că pomana dracului e a dracului de bine 
plătită!). Eu aş zice, de pildă, că e de râsul lumii buriceala 
echipelor bucureştene, care au ajuns un fel de ciulama 
indigestă, pe care nu o mai poate mânca nimeni. 
(Ciulama am zis? Iarăşi îmi lasă gura apă, când îmi aduc 
aminte ce ciulama de găină făcea mama, acasă, la 
Coarnele Caprei!). Vremea echipelor bucureştene a apus 
demult. Acum, în frunte, stă dispreţuita Provincie: Galaţii, 
Timişoara, Vasluiul, Mediaşul. Ţineţi-o tot aşa, băieţi! Îmi 
pare rău doar de Craiova, pe care am iubit-o cum n-am 
iubit decât pe Poli Iaşi. (Deh, patriotism local, dar ce mai e 
patriotismul astăzi?!). La Craiova, Mititelu i-a hrănit pe 
fotbalişti doar cu praz, şi se vede că prazul nu le mai 
prieşte oltenilor; managerul ar trebui să le schimbe 
meniul, dar mă tem că e prea târziu. 

Mai servim un singur fel şi gata: găluşca (sau, pe 
turceşte: sarmaua). O înghiţim odată cu Hagi şi în semn 
de solidaritate cu el. Despre festinul Naţionalei – data 
viitoare. 

 
Stelian OBREJA 

AFIŞ ÎN VITRINA unei pescării: 
„Avem crap NAKED”! Adică, fără solzi  
(nimeni  altul decât strămoşescul crap 
oglindă). Tradus, ar veni „crap în pielea 
goală”. Aşteptăm să apară pe piaţă 
VARZA WHITE. 

* 
TEXTE DE MUZICĂ UŞOARĂ 

difuzate la postul naţional de radio: „Ăsta e 
tramvaiul patru/ Nimeni aici nu-şi face 
patul” (trupa Asia), „Să-ţi sărut din nou/ Iar 
buzele fierbinţi” (Ov. Komornyk), „Revino 
iar în viaţa mea/ Şi întoarce-te înapoi” 
(Move’n Dance), „Suntem iarăşi împreună/ 
Deşi nu e prima oară” (Papa jr.), „Cum 
crezi că aş putea/ Să te pot uita?” (N5), 
„Eşti unica iubire, chiar  şi ultima” (Iris). 
Logică pe note: „Când tu nu eşti lângă 
mine/ eu plâng – tu crezi că-mi este bine / 
Şi niciodată să nu te îndoieşti/ că-mi este 
bine atunci când îmi lipseşti” (Alpha). 
CRONICA VECHE propune instituirea 
Premiului Naţional „Zbârciogul de aur” 
pentru cel mai idiot text de muzică uşoară. 
Propunerile pot fi trimise direct redactorilor 
muzicali de la Radio România.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O, SĂ NU CREDEŢI că insinuăm 
ceva contra revistei Contrafort. 
Dimpotrivă. Împreună cu Literatura şi 
arta, Sud-Est, Semne, Limba Română, 
Contrafort formează un cvintet 
reprezentativ pentru publicistica literar-
culturală din Moldova de peste rîu. Din cel 
mai recent număr (ianuarie/februarie 
2011), ne-a atras atenţia editorialul lui 
Vasile Gârneţ, care se referă la Deriva 
basarabeană. Nu ne vom opri, aci, la 
deriva politică, punctată de editorialist, ci la 
deriva unei instituţii: Uniunea Scriitorilor 
din Moldova. Şi nici la aceasta, cît la 
deriva ex-preşedintelui ei, nimeni altul 
decît criticul şi istoricul literar, acad. Mihai 
Cimpoi. Aflasem, încă din noiembrie 
trecut, cîte ceva din „scandalul” produs de 
nerealegerea academicianului, pentru un 
nou mandat, dar n-am mai urmărit 
telenovela. Ei bine, ex-preşedintele a 
contestat valabilitatea alegerilor (au fost 
două scrutinuri) şi a dat U.S.M. în judecată. 
Nimic nou pînă aici, aproape toate 
alegerile, de pretutindeni, sînt contestate. 
Şi, tot cum se întîmplă, Ministerul Justiţiei 
a confirmat legalitatea rezultatelor. În 
consecinţă, academicianul ar fi trebuit să 
elibereze locul. Cum zice şi poetul: „Unuia 
mai vajnic locul tău îl lasă”. Şi poate că nu, 
neapărat, mai vajnic, dar mai tînăr, mai 
dinamic, mai nerutinizat, cum şi este 
Arcadie Suceveanu, noul preşedinte. De 
altfel, Suceveanu şi aproape toţi cei din 
noua conducere a U.S.M. au făcut parte din 
vechiul staff, au conlucrat ani la rînd cu 
Cimpoi. Cu toate acestea, M.C. „a sigilat 
cîteva birouri ale U.S.M., inclusiv pe cel al 
preşedintelui, şi a lăsat fără răspuns, vreme 
de patru luni, numeroasele solicitări de a 
preda postul (...) devenind obiect de bîrfe şi 
glume televizate...” o fi fost atît de 
confortabil postul de preşedinte, de se 
cramponează de el un om cu statura 
intelectuală (şi fizică!) a lui Mihai Cimpoi? 

Şi mai zice Vasile Gârneţ, cu 
amărăciune, spre finalul comentariului: 

„Îmi pare rău că dl Mihai Cimpoi , un om 
de o incontestabilă valoare intelectuală, a 
ajuns în aceeastă situaţie de neinvidiat. 
Merita, cred, o retragere mai demnă din 
funcţia de preşedinte. Şi meritam noi toţi, 
confraţii care îl respectăm pentru talentul 
său de critic şi istoric literar, fără a-i rosti 
zilnic elogii, să fim scutiţi de această 
„reprezentaţie” de prost gust, ce pare fără 
sfîrşit”. O merităm chiar şi noi, cititorii de 
dincoace de rîu, ai lui Mihai Cimpoi.             

* 
NUME ÎNREGISTRATE RECENT la 

Starea civilă: Rândunel Pisică, Renato 
Lacrimă, Alexandru-Dick Păsărică şi, pour 
la bonne bouche, Supplexa-Memoranduma 
Orac. Din „Monitorul Oficial” aflăm că, 
oripilaţi de numele hâde (?) moştenite din 
moşi-strămoşi, mulţi vor să şi le schimbe. 
Astfel, Gheorghiţă Ion, din Bârlad, devine 
Gheorghiţă Maxenţiu-Danihel, Mârţoi 
Nina, din Alexandria, devine Mârţoi 
Liliana, iar Păstârnac Valeria se „naşte” din 
nou, la 48 de ani, devenind Păstârnac... 
Aurora. Lume, lume! 

* 
A APĂRUT EDIŢIA A III-A a 

dicţionarului Scriitori şi publicişti ieşeni 
contemporani, realizat de N. Busuioc şi Fl. 
Busuioc. În cei 12 ani care au trecut de la 
prima ediţie, cartea a devenit tot mai 
consistentă, nu doar ca volum – la ora 
actuală însumează 549 de nume, faţă de 
469, la ediţia precedentă – ci şi ca adecvare 
la condiţia optimă a unui dicţionar bio-
bibliografic, nu de autor, ci de autori. 
Nicolae Busuioc, artizanul proiectului, le-a 
dat posibilitatea autorilor să se prezinte ei 
înşişi, sperînd în dreapta lor măsură. Din 
păcate, unii dintre contemporanii noştri au 
abuzat de această ocazie, gonflîndu-se 
precum broasca din fabulă... Astfel de 
abuzuri întîlnim mai ales la autorii  
inconsistenţi, nefundamentaţi şi un pic cam 
neobrăzaţi, majoritatea înţelegînd rigorile şi 
canonul unei astfel de opere lexicografice. 
Peste toate însă, cartea este un un util 
instrument de lucru pentru oricine vrea să 
cunoască viaţa spirituală ieşeană, începînd 
de la jumătatea secolului XX, pînă în zilele 
noastre. E, ca să zic aşa, o carte de vizită. 

* 
AJUNS LA O VÎRSTĂ rotundă, 

acest Busuioc moldovenesc, Nicolae 
numit, a simţit nevoia unui dialog cu sine, 
cu cărţile, cu prietenii, fără a se da 
rotund... Toate s-au adunat într-o carte, 
Timpul trăit, care, „prin gîndiri şi prin 
imagini”, dă seamă de trecerea şi 
petrecerea sa pe aceste meleaguri terestre. 
Într-un ambiţios text liminar, Lectură şi 
vulturi, Nicolae Busuioc încearcă o 
parabolă a propriei sale condiţii, de 
biolog, cărturar, cititor şi comentator, 
terorizat de rigori, refuzat de muze, dar 
visînd la aripi şi la ochi de vultur...Spre a-
l (ne)linişti, trebuie să-i spun, cu propriile-
i cuvinte, că „Oricum, libertatea spiritului 
freamătă pe undele vîntului, fără oprire, 
fie şi ca o necesară consolare a cititorului 
nostru, mereu căzut pe gînduri”. 

 

* 
DE LA TVR aflăm că nu se spune 

genunchi, ci genuchi şi că pronunţia 
corectă ar fi şaptisprezece, nu 
şaptesprezece, de parcă numeralul 
alcătuitor al cuvântului ar fi şapti, nu 
şapte. Dacă Dukadam, invitat pe post de 
comentator, spune că „atacanţii e ascunşi 
după fundaşi”, mai-mai că-l ierţi: n-are 
prea multă ştiinţă de carte, dar a apărat 
patru lovituri de la 11 metri. Ce te faci 
însă cu universitarii care nici până acum 
n-au învăţat cum să-l acorde pe bietul 12, 
aşa că auzim (tot la radio şi tv) formulări 
de genul „doisprezece componente”, ori 
„douăsprezece cai”. CNA anunţase 
monitorizarea emisiunilor, inclusiv din 
punctul de vedere al corectitudinii 
lingvistice. Care-s rezultatele, unde-s 
sancţiunile? 

 

 

Desene de Const. CIOSU
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