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CRONICA VECHE  
... la HODORA 

câteva propuneri 
 

Pentru viitoarea expoziție propun mai multă 
publicitate la radio și Tv și cu mașini care anunță 
celelalte târguri. De asemenea, să se monteze pe 
trotuare, în fața clădirii, câteva panouri de aten-
ționare și să se arate lista editurilor participante la 
târg cu ofertele mai importante. Instalația de 
sonorizare să aibă microfoane mobile, „prin radio”, 
cu care câțiva reprezentanți ai târgului să circule, 
mereu, printre standuri și să ia pulsul partici-
panților și să discute cu editorii, despre noutăți, 
idei, propuneri. Editurile să afișeze în fața standului 
lista lucrărilor noi, iar lucrările respective să aibă 
câte un semn de carte cu titlul Noutate. Editurile cu 
mai multe noutăți să fie premiate, știindu-se că 
tipărirea unei lucrări cere, adesea, eforturi materiale 
considerabile ce trebuie încurajate. Să fie invitată 
presa care să prezinte, pe larg, activitatea zilnică, 
firmele participante, lucrările oferite și rezultatele 
premierii, cu puncte de vedere pro și contra.  

 
  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Ediţia din acest an a Târgului 
de Carte Librex pare să fi marcat o 
oarecare revigorare a pieţei cărţii, cel 
puţin în privinţa numărului de 
lansări, care a atins o cifră record. 
Chiar dacă nu au fost prezente toate 
editurile naţionale, nu au lipsit cele 
mai importante, iar cititorii au fost 
atraşi de reducerile substanţiale 
oferite de acestea. De asemenea, atât 
în privinţa literaturii române, cât şi în 
materie de traduceri din literatura 
universală, editorii au demonstrat o 
reală capacitate de a reflecta noile 
curente, tendinţe şi preocupări 
dominante ale momentului. 

În schimb, criza şi-a făcut în 
continuare simţită prezenţa, astfel 
încât, chiar dacă public interesat a 
existat (deşi mai puţin numeros decât 
în alţi ani), cumpărători au fost destul 
de puţini, oamenii preferând să 
„miroasă” pulsul cărţii, să  răsfoiască  

sau să asiste la lansări, decât să 
investească în achiziţionarea unor 
volume. E drept că şi locul ales 
pentru găzduirea acestei manifestări 
– Sala Sporturilor –, mai ales în 
condiţiile desfăşurării unor ample 
lucrări de construcţie în zonă, care au 
îngreunat considerabil accesul, a 
contribuit la semi-eşecul ediţiei din 
acest an. În egală măsură, faţă de 
târguri şi saloane similare din alte 
ţări, am observat o ignorare practic 
deplină a sectorului care se dezvoltă 
tot mai mult în sfera circulaţiei 
informaţiilor, cea a cărţilor în 
variantă electronică. 

Fără a tinde, deocamdată, spre 
înlocuirea cărţii pe suport clasic, 
aceste produse nu mai sunt, de câţiva 
ani deja, de domeniul proiecţiilor de 

viitor, ci de strictă contempora-
neitate, realitate la care şi editurile 
româneşti ar trebui să se adapteze 
mai repede. În fine, aşa cum a fost de 
altfel remarcat de participanţii şi 
publicul acestei ediţii a Librex-ului, 
un anumit aer de provincialism a fost 
imprimat de faptul că toate lansările 
(cu foarte puţine excepţii, cum a fost 
Tudor Alexander, scriitor american 
de origine română, care a venit din 
SUA pentru lansarea volumului 
„Vizitatorul”, ed. Junimea) au avut 
ca protagonişti scriitori ieşeni, 
deplasarea unor autori din alte zone 
ale ţării, sau din străinătate, fiind 
problematică din raţiuni financiare 
binecunoscute. 

 

Simona MODREANU 
Director Editura „Junimea” Iaşi 

SEMNE ALE CRIZEI

Este necesar să se ia legătura cu unele 
restaurante care să asigure meniuri fixe la un preț 
modic, în zona expoziției. Așa se procedează în alte 
părți. La fel, trebuie asigurată cazarea cu prețuri 
diferențiate, transmițându-se invitaților ofertele și 
numerele de telefon ale hotelurilor propuse, pentru 
reținerea camerelor. Să nu se uite faptul că angajații 
editurilor mici nu au salarii pentru faimoasele 
hoteluri și restaurante de trei ori patru stele, care 
îngroapă turismul popular românesc în așteptarea 
bancherilor. Orașul nostru, înaintea ultimului războ-
iului, era un puternic centru turistic unde veneau 
mii de vizitatori, pentru câteva zile, majoritatea 
tineri, studenți, elevi (școli întregi) cu învățătorii 
lor, printre altele și datorită hotelurilor (vreo 20), 
majoritatea fără stele, și a restaurantelor cu prețuri 
modice, care permiteau și unui biet lucrător cu 
salariu mic să ia masa zilnică. În concluzie, Iașul 
trebuie să fie o gazdă perfectă, pentru toți musafirii, 
așa cum era pe vremea străbu-nicilor.  
  

Ion MITICAN 

„LIBREX” 2011 

TÂRGUL INTERNAȚIONAL DE CARTE 
 



cronica veche 4 

 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  
  

Sunt sărbători care se retrag 
în sufletul nostru ca într-un vis 
neîmplinit... 

Mă uit la copaci, la apa 
lacului, la firul de iarbă, la melcul 
care se deplasează cu averea în 
spate şi mă întreb: ce înseamnă 
libertate, ce înseamnă indepen-
denţă în această lume relativă? 
N-or fi mai liberi şi mai suverani 
aceşti copaci? Deşi sunt prinşi de 
rădăcină şi urmăresc a neputinţă 
zborul păsărilor care poposesc o 
clipă pe ramurile lor. 

Mai liber de griji, decât toată 
lumea, e firul de iarbă! Şi, totuşi, 
libertatea lui e strivită de paşii 
lumii. Sau melcul! Se duce unde 
vrea, gândeşte ce vrea. Dar din 
întâmplare pasul cuiva îl stri-
veşte...    

Ce e independenţa şi liber-
tatea lumii? A unui neam? A 
neamului meu... Suntem, oare, un 
neam care ne iubim suficient unii 
pe alţii? Căci a iubi înseamnă 
să-ţi cunoşti  sufletul, esenţa. 
Noi, ne cunoaştem? 

scrisori 
de peste 

râu 
 

DUPĂ MELCI... 
 
Eliberarea de toate se 

întâmplă dincolo de lume. 
Posibil! Şi, totuşi, am tins şi 
tindem să fim stăpâni pe soarta 
noastră. Ca neam, dorim să ne 
rugăm într-o limbă, ca să nu ne 
caute Dumnezeu printre alte 
seminţii. Însă... aproape întot-
deauna, în neamul meu, unul a 
dorit una, altul alta, iar din acest 
motiv am rămas suspendaţi de 
trecut, cu privirea împăienjenită 
spre ziua de mâine. Până şi 
independenţa noastră e un fapt 
neîmplinit... Dimineaţă am fost 
martora părtinitoare a unui 
incident. Mergeam pe cărare, cu 
ziua în spate, când, deodată, 
zăresc doi melci: unul de o parte 
a drumului, altul de alta. 

Păreau că-s porniţi să se 
întâlnească. Îmi încolţi ideea să-i 
ajut. Să le apropii clipa întâlnirii 
şi să-i feresc de primejdii. L-am 
luat pe unul şi l-am adus în faţa 
celuilalt. Mă aşteptam să-i văd 
fericiţi. Dar s-a întâmplat ceva 
incredibil: ambii şi-au înălţat 
coarnele a supărare, apoi, cu 
mişcări bruşte, şi-au întors 
spatele şi au luat-o fiecare într-o 
altă direcţie. N-au vrut să se 
recunoască, deşi sunt de acelaşi 
neam. Era mai bine să nu fi 
intervenit?! Cu situaţii similare se 
confruntă şi Dumnezeu... 

 
Claudia PARTOLE 

2011 – EMINESCU LA ODESA
 

„Ai venit la mare, înapoi,  
sub salcâmi, în verdele azil...” 

  
 „Prin aflarea sa la Odesa, în 1885 și 1886, Mihai 
Eminescu a completat lista marilor scriitori care, în ultimele 
două secole trecute, au vizitat orașul-port la Marea Neagră, 
întemeiat la 1794 de ruși și binecuvântat atunci de un român 
ardelean – mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni. Cu 
diferite ocazii, aici au mai poposit rușii A. Pușkin, N. Gogol, 
polonezul A. Mickiewicz, bulgarul H. Botev sau românul 
Panait Istrati. Dintre locurile pe unde Eminescu şi-a purtat 
paşii, azi, la Odesa, în prim-plan se impune corpul de 
locuințe din strada Preobrajenskaia (Schimbarea la faţă) 7, 
unde, la vremea respectivă, se afla apartamentul medicului-
balneolog F. Iachimowicz, la care venea în ospeţie... Găsim 
şi presupusa clădire a fostului hotel „Strasbourg”, din strada 
Ekaterinskaia, unde poetul, în septembrie 1885, se oprise în 
așteptarea banilor de la Iași, pentru a se întoarce acasă...” 
(Vadim Bacinschi). 
 Bustul lui Mihai Eminescu din Odesa a fost inaugurat pe 
30 iunie 1995 și a dispărut în a doua jumătate a lunii 
noiembrie 1999. Acest prim bust, așezat pe o alee laterală a 
Universității Naționale „I. Mecinikov”, a fost o lucrare a 
sculptorului Alexandru Pană din Germania și a fost 
amplasat prin eforturile Consulatului General al României, 
deschis tot în anul 1995 (consul general fiind, la acea vreme, 
Mircea Bonciu). 
 „Lucrarea lui A. Pană a fost adusă în Odesa nu ca o 
sculptură, reprezentând o anumită persoană, ci ca un simbol 
al națiunii române și al românismului, singurul de acest fel 
în orașul Odesa. Dispariția ei și „calmul” cu care s-a acționat 
(ba, poate, nu s-a acționat) pentru a o găsi și a o instala din 
nou (pe soclul devastat între timp) pot fi calificate ca o 
ofensă adusă comunității românești din Ucraina” (Vadim 
Bacinschi). 
 În mai 2003, o delegație a Asociațiunii ASTRA, 
Despărțământul „Mihail Kogălniceanu” Iași, a adus un alt 
bust al poetului Mihai Eminescu, creație a sculptorului 
botoșănean Marcel Mănăstireanu. Consulatul General al 
României a cerut primăriei să ofere un loc în centrul istoric, 
ferit de adversități, pentru a amplasa noul bust. Timp de 8 
ani, bustul a rămas în curtea interioară a Consulatului 
României. 
 „Azi, la Odesa, peste atitudinea față de Eminescu se 
suprapune atitudinea față de români, în general ca față de 
ocupanții orașului în cel de-al doilea război mondial 
(octombrie 1941 – aprilie 1944). Expresia „cotropitorii 
germano-români” mai poate fi auzită, în contextul 
evenimentelor ultimului război mondial. La nivel oficial și 
la modul cel mai serios, Statul român este privit azi, de la 
Odesa, ca principalul „românizator” al conaționalilor lui 
Eminescu, care locuiesc în regiune și se autoidentifică drept 
moldoveni. „Românizându-i”, prin diferite modalități de 
influență, Bucureștiul, chipurile, urmărește scopul de a 
redobândi sudul Basarabiei. Românizatorii instalează pe 
banii lor bustul lor. Ocupanții de odinioară ai Odesei vin și 
ne pun monumente. Din aceste raționamente (absolut reale 
și actuale) îți dai seama că bustul lui Eminescu din aleea de 
pe Bulevardul Francez, de la bun început nu prea avea șanse 
de a supraviețui” (Vadim Bacinschi). 
 În ultima zi a lunii mai 2011, o altă delegație a 
Asociațiunii ASTRA, Despărțământul „M. Kogălniceanu” 
Iași, a venit la Odesa, pentru a participa la dezvelirea celui 
de-al doilea bust al lui Mihai Eminescu, amplasat de 
această dată, pe teritoriu românesc, într-un spațiu, special 
amenajat, prin decuparea gardului ce împrejmuiește 
Consulatul General al României, la intersecția străzilor 
Bazarnaia cu Osipova. Se pare că, în cele din urmă, 
Eminescu s-a reîntors la Odesa. 

 

Alexandru CANTEMIR 

intersecții 
 

caii, apa  
şi decibelii 
 

Cel care a spus, dintru început, că realitatea întrece 
ficţiunea, recunosc, încă o dată, a afirmat un indubitabil 
adevăr. De la bunii şi străbunii noştri, mai ştim că românul 
este fratele codrului... şi să nu-i faci altuia ce nu-ţi place ţie. 
Deşi ne-au tulburat sângele de mai multe ori aceste cunoscute 
afirmaţii, din păcate, unii dintre noi le-au uitat cu viteza 
gândului! În povestirile, baladele şi legendele noastre, calul a 
fost, în decursul vremurilor, unul dintre cei mai buni prieteni 
ai omului. Alice Walker a spus: „caii fac un peisaj să arate 
frumos”. Atât la trapul cât şi la galopul existenţei noastre, dar 
şi la întrecerile de echitaţie, acest patruped ne-a însoţit, 
uşurându-ne poverile şi bucurându-ne viaţa. Călătoriile pe 
tărâmurile realităţii, dar şi pe cele de basm, trecerea prin grele 
cazne, desţelenitul pământului, căratul roadelor și atâtea 
altele, întotdeauna au fost mai uşoare pentru noi, atunci când 
caii, aceste frumoase şi docile patrupede, ne-au însoţit, 
reuşind împreună semnificative şi emoţionante izbânzi. 

Tratamentul de-a dreptul criminal aplicat cailor 
semisălbatici din delta Dunării, cu aviz de la doctorii 
veterinari, a înduioşat şi a revoltat multă lume. Este incredibil 
cum specialiştii, plătiţi din bani publici pentru a îngriji şi trata 
în caz de boală aceste animale, şi-au dat acordul la 
exterminarea lor, fără pic de scrupule! După ce caii au fost 
înfometaţi şi măcelăriţi (diabolic tratament!), au fost 
înghesuiţi în camioane şi transportaţi, precum lemnele pentru 
foc, la nişte abatoare din Harghita. Aici, înainte de a lua 
drumul Italiei, ajungeau carne pentru mezeluri. Dacă 
animalele erau suferinde, aşa cum a fost stabilit diagnosticul 
de veterinari, de o boală (vai!) similară cu SIDA la oameni, 
de ce trebuiau să ajungă carne de consum, numai bună pentru 
urmaşii de astăzi ai cezarilor? După punct, adevărul nu poate 
fi aflat, dar semnul întrebării impune aflarea lui. Sperăm că 
nu la Paştele cailor! 

Degradarea voită, cu miros de valută, a celor 
responsabili de soarta patrupedelor din delta noastră este 
extrem de gravă. Semisălbăticia cailor este cauzată de 
cei care i-au abandonat cu ceva timp în urmă... Astăzi, 
„stăpânii” s-au întors la ei pentru a-i valorifica prin 
exterminare. Toţi cei care au adus aceste animale în stare 
de inaniţie, pentru ca apoi să le tortureze, cu siguranţă, 
sunt într-o cronică nepăsare şi ticăloşenie şi faţă de 
semeni. Degradarea morală, abjecţia, recurgerea la 
metode criminale tocmai a responsabililor cu îngrijirea 
cailor, fără amânare, ar trebui – acum, astăzi – să pună 
pe jar instituţiile statului cu putere de decizie. Altfel, 
mâine, va fi prea târziu! 

În timp ce la radioul maşinii ascultam ştirile ce mi-au 
determinat scrierea rândurilor de mai sus, am ajuns în 
preajma barajului lacului de la Bicaz. 

Aici, frumusețea munților prospeţimea aerului, ozonul 
binefăcător, păsările cântătoare împreună cu toate splen-dorile 
naturii, care agrementează privirea, reconfortează şi 
binecuvântă fiinţa şi viaţa, contrastează cu imaginile dezolante 
de pe luciul apei. În cea mai mare parte, pânza apei era vineţie, 
tulbure şi mâloasă; o droaie de resturi menajere, pungi de 
plastic, PET-uri şi alte multe gunoaie pluteau, muşcând 
flămânde parcă din verdele malurilor. Asemenea neglijenţe ale 
administraţiei lacului obosesc privirea şi, evident, schimo-
nosesc peisajul. Cei responsabili pentru a ne face vacanţele şi 
drumeţiile frumoase ar trebui urgent înscrişi la cursuri de 
reciclare. Dar, cred că e mai bine să fie schimbaţi şi traşi la 
răspundere, deoarece mi-e teamă că în fiinţa lor nu mai există 
nimic de reciclat. Ei au uitat, prea repede, din varii 
considerente, că „pădurea este efortul nesfârşit al pământului 
de a vorbi cu cerul”. Am certitudinea că o altfel de 
gospodărire şi administraţie, având ca fundament pasiunea şi 
profesionalismul în sincronie cu iubirea şi dăruirea, ar putea 
schimba radical faţa acestor unice locuri. O politică sănătoasă, 
bine articulată structural, este vectorul ce poate aduce şi 
plusvaloare. Fără implementarea unor servicii turistice 
atractive şi de bună calitate, prelungirea stărilor de provizorat 
este cea mai prielnică apariţiei germenilor maligni şi efectelor 
letale. 

Ştirile de la radio au continuat cu o statistică a 
suportabilităţii decibelilor de către om. Cei mai mulţi dintre 
noi recunosc că muzica de bună calitate şi până la un anumit 
nivel fonic este reconfortantă şi ne binedispune. Ea mai este 
un excelent stimul (s-a dovedit) pentru creatorii de toate 
genurile artistice. În anumite boli, sunetele sunt tămădu-itoare, 
fiind şi un mijloc terapeutic. În deplasările auto, o melodie 
frumoasă şi inspirat orchestrată stimulează buna dispoziţie şi 
conducerea preventivă. Din păcate, mulţi petrecăreţi în aer 
liber deranjează, prin muzica dată la maxim, pe ceilalţi doritori 
să petreacă „o zi în natură”, vorba poetului Dorin Tudoran. 
Fiind în munţii Rodnei, am văzut animale sălbatice luând-o la 
fugă, ca efect al CD Playere-lor acordate spre maxim şi al 
sunetelor (era să zic urletelor) unor aşa-zişi turişti. Pentru 
respectul reciproc şi o bună vecinătate, pentru ambianţa şi 
igiena mediului turistic, pe care ni-l dorim cât mai sănătos, 
este binevenită propunerea ca programul discotecilor să fie 
limitat ca timp şi sonoritate. Poluarea de orice fel, vrând-
nevrând, o întâlnim aproape pretutindeni. Atunci când ea 
atentează la sănătatea noastră, se impun măsuri severe de 
corectare. Lăsând la aprecierea, politeţea, judecata şi bunul 
simţ al petrecăreţilor lipsiţi de respect, lucrurile sănătoase, 
folositoare, care cer sacrificiu şi preţuire, se vor şubrezi; de 
aici şi până la ruină nu mai e decât un pas. Bunul simţ 
deschide uşi pe care nici cea mai bună educaţie nu le poate 
deschide, spunea Winston Churchill. Privind în jurul 
nostru, astăzi, nu ştiu cât mai este valabil din această 
afirmaţie! Permisivitatea noastră, pentru o parte din cei de 
lângă noi, ar trebui să dezmorţească în ei bunul simţ măcar 
ca paradox... Închei, nu ştiu de ce, amintind finalul din 
fabula Lupul moralist de Grigore Alexandrescu, scrisă 
parcă pentru timpul trăirii şi mărturisirii noastre: „Când 
mantaua domnească este de piei de oaie,/ Atunci jude-
cătorii fiţi siguri că despoaie”. 

 

Nicolae PANAITE
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PREA  
MULTE  

SUNT PE DOS! 
 

După cinci ani de la Marea Unire, o revistă 
care avea rubrică de anchete („Clopotul”, nr. 12, 
7 decembrie 1923, p. 5) a pus unor politicieni 
întrebarea din titlu: „De ce nu merge?” Cineva a 
răspuns: „pentru că în locul legalităţii domneşte 
bunul plac, în locul concepţiei economice – 
gheşeftul, iar adevăratele nevoi ale ţării nu-şi 
află expresia nici în legi, necum în 
administraţie”. Altcineva a dat vina pe timpul 
scurt de la terminarea războiului care „a 
schimbat fundamental faţa lumii”, şi a invitat la 
răbdare. Al treilea găsea că „adevărata cauză” o 
constituia haosul, „agonia” specifică tranziţiei. 
„Se spune că orice ţară are guvernul pe care-l 
merită. La noi, putem afirma că – era el de 
părere – această regulă nu se aplică. România 
are guvernul (liberal atunci, n.n.) pe care nu-l 
merită (...) [Vorba] „fiecare om la locul lui” 
exprimă o situaţie de echilibru, o situaţie 
consolidată. La noi, aproape fiecare om nu-i la 
locul lui.” Simplă şi directă, întrebarea „De ce 
nu merge?” ar trebui pusă şi azi. Avem mai 
multe motive s-o facem. Fără îndoială, unele 
răspunsuri vor semăna cu cele din 1923. Dar 
dacă se va medita serios la temă, vor apărea şi 
altele. Pe câteva le şi întrevăd. Cele două epoci 
se aseamănă sub unele aspecte şi se deosebesc 
sub altele. Prima a început cu euforia unei mari 
realizări istorice: Reîntregirea Neamului. Muri-
seră 800.000 de oameni, rămăseseră 300.000 de 
orfani, în schimb se reuşise unirea între aceleaşi 
hotare a 18.000.000, fapt care dădea sentimentul 
de „ţară mare”. Speranţele de progres erau 
uriaşe. Curând însă se iviră decepţiile. 
Disfuncţiile administrative întârziau apropierea 
materială şi sufletească dintre provincii. 
Insuficient dezvoltate, tarate de mentalităţi 
orientale, provinciile vechi le trăgeau în jos pe 
cele abia alipite (dintre care doar Basarabia 
prezenta înapoieri mai grave). După cinci ani, 
acesta era lucrul cel mai evident din toate cele 
care „nu mergeau”. 

„Epoca postdecembristă” a început 
echivoc, cu o mare răzbunare şi cu câteva 
„minciuni în falş”, cum le zicea acuzatul de la 
Târgovişte, şi a continuat aşa. Scurtă, jubilaţia 
pentru „porţia de libertate” şi cea alimentară a 
degenerat repede în ranchiună. Şi sfârşitul 
războiului din 1916-1918 a constituit un prilej 
de răfuieli (terminate cu scriitori şi ziarişti 
condamnaţi, cu profesori scoşi din învăţământ 
etc.), însă ele n-au fost atât de numeroase ca 
răfuielile de după 1990. De 20 de ani vedem 
cea mai lungă demolare de oameni şi  de 
construcţii din istoria noastră, iar acest gen de 
activitate e încă departe de a se sfârşi. 
Diversiunile, suspiciunile, zâzaniile, manipu-
lările sunt şi acum la ordinea zilei. 

În prelungirea revoluţiei eşuate (nu se 
promitea, între altele, „meritocraţie”?) s-a 
instalat o zaveriseală nesănătoasă, care a 
lehămiţit pe cei maturi şi oneşti şi a sabordat 
moralul promoţiilor de tineri ridicate în acest 
interval. „Se dă o luptă pentru o nouă ierarhie a 
valorilor”, zicea unul dintre „repondenţii” citaţi 
mai sus. A valorilor economice mai întâi, 
trebuie precizat. Desigur, la fel se întâmplă şi 
azi, însă într-un climat mai tulbure, mai 
anarhic, mai agresiv, mediu ideal pentru 
aventurieri şi escroci. Aşa-numitele, în primii 
ani de după 1990, „gunoaie” n-au căzut la fund, 
cum se pronostica, din contră, s-au umflat şi 
acoperă suprafeţe din ce în ce mai mari. Mă 
întorc la întrebarea „De ce nu merge?” Cum să 
meargă, dacă n-am curăţat locul şi ne lăsăm 
sufocaţi de ele? Cum să ajungem la nivelul 
aşteptărilor din decembrie 1989, dacă singurul 
motor al acţiunilor e egoismul, dacă în 
nouăzeci şi nouă la sută din cazuri politica se 
face pentru îmbogăţire, dacă nici un principiu 
nu funcţionează, dacă nici o idee nu 
solidarizează? Nu merge şi, categoric, n-o să 
meargă, câtă vreme minciuna va ocupa locul 
adevărului, lăcomia pe cel al dreptăţii, 
şmecheria pe cel al corectitudinii, excesele pe 
al moderaţiei! Prea multe sunt pe dos cum ar 
trebui să fie, dar nu din vina conducătorilor 
(desigur, enormă), ci şi a societăţii în ansamblu. 
Să ne consolăm cu vorba unui ilustru şef de 
partid de altădată: „Asta ne e ţara, ăştia ne sunt 
oamenii”? N-ar fi bine! Mai curând sau mai 
târziu, paroxismul disperării ne va împinge să 
dorim o „schimbare la faţă” radicală şi tragică. 

 

Const. CĂLIN 
 

☻ 
 

SIMPLE 
MĂRUNŢIŞURI… 

 
Am asistat dăunăzi la o scenă din care am 

dedus că nici copiii, dar nici părinţii nu mai sunt 
ce-au fost, iar exemplul acestora din urmă nu 
mai constituie lecţie de viaţă pentru cei dintâi. 
Fiind vacanţă şi primele zile însorite după 
începutul capricios al primăverii, copiii din 
cartier au invadat grădina dintre blocuri. Toate 
bune şi frumoase, numai că, la un moment dat, 
zburdălnicia cetei a atras oarecari observaţii ale 
unor vecini în vârstă, care au admonestat copiii,  
cerându-le să nu calce florile, să nu smulgă 
iarba, să cureţe gunoiul făcut. Reacţia a fost 
imediată şi dintre cele mai neaşteptate. Bătrânul 
care a îndrăznit să coboare în mijlocul grupului 
de jucăuşi a considerat, se pare, că are de-a face 
cu copii din ceva generaţii anterioare care, atunci 
când primeau astfel de observaţii, fugeau acasă 
cât de repede puteau şi nici măcar nu spuneau 
părinţilor ce s-a întâmplat, de frica vreunei 
urecheli pentru rea purtare. S-a înşelat, însă, 
amarnic, pentru că lucrurile au decurs altminteri: 
au apărut părinţi şi bunici, de altfel persoane 
onorabile, susţinându-şi odraslele cu întrebări de 
genul: „da’ ce flori ai, dom’le, aici, îs de la Paris 
?” Un tată mai îndrăzneţ l-a îmbrâncit pe bătrân, 
argument final pentru ca acesta să se retragă 
învins în scara blocului. Acelaşi tată a îndemnat-
o pe fetiţa-i de şase anişori „să-i spună lui dacă 
mai vine bătrânul, că-l aranjează” el. 

Nu mi-a plăcut, oricât m-ar privi 
unii chiondorâş, mult-iubita prinţesă 
Diana. A avut şansă în viaţă, a ştiut să 
profite, cu abilităţile speciei, de această 
şansă, însă la ea, ierte-mi-se cârteala, 
se simţea esenţa precară. Sângele 
albastru nu e doar o vorbă colorată. 
Dar nunta regală celebrată spre sfârşit 
de aprilie la Londra − ce spectacol 
reconfortant! Veşminte ca din alte 
vremuri, maniere distinse, de un firesc 
aristocratic, o ambianţă desprinsă de 
servituţile mizere ale cotidianului. 
Englezii îşi iubesc tradiţiile şi le 
conservă ca pe un mod al lor de a 
exista. Nu în forme îngheţate, de 
protocol rigid şi searbăd, ci, cum s-a 
putut vedea, cu o aură de romantism. O 
nobilă rigoare, cu văluriri de emoţie 
controlată, a dat stil acestei secvenţe de 
vârf din viaţa elitei. Elită ce le stă în 
gât ricanatorilor de stânga, care totuşi, 
atunci când nu sunt prea înguşti la 
minte, s-ar putea să o pizmuiască  
într-ascuns. E, fără doar şi poate, o 
nevoie de Poveste în acest maiestuos 
ceremonial menit parcă să arate lumii 
că Răului proliferant i se mai poate 
pune câte o stavilă... 

Dar, vai, nu poate fi ţinut în frâu. 
Încornoratul îşi bagă coada peste tot şi 
asta se simte şi atunci când, în theatrum 
mundi, o mască râde sau o mască plânge. 
O dezinhibare obscenă se lăfăie din ce în 
ce, şi în media şi în viaţa de zi cu zi. 
Ţoape de ambe sexe se scălâmbâie de 
mama focului, exhibând o goliciune (nu 
numai lăuntrică) ce nu poate decât să 
dezguste. Dar uite că unii-alţii au gustul 
unor asemenea dez-văluiri adicătelea 
„incendiare”, între macabru şi sordid. Şi 
sunt serviţi... Ipochimeni lipsiţi de orice 
ruşine abia aşteaptă să se dea în stambă. 
Sau să-şi azvârle „stamba” cât colo...  

O vulgaritate (era să scriu... 
vulvaritate) crasă mânjeşte priveliştea 
în care duhul nu adie. Piţipoance 
nerăbdătoare să-şi devoaleze, vorba 
unui coleg, „misterul de sub fustă”, 
care se bâţâie în cadru, dând aiurea din 
bodolane. Şi care, odată epuizată tema 
primei nopţi de amor (că nu-mi vine 
să-i zic dez-virginare!), tolocăne despre 
silicoanele alea care fac sânii să 
semene cu un uger de vacă olandeză. 
Paradoxul, pe care o minte-scurtă nu 
are cum să-l priceapă, este că îţi 
creează silă spectacolul atâtor 
deşănţări.  

Cui mama... dracului i-o fi plăcând 
acest spectacol? Un ins patetic ar 
spune, cu un abisal frison, că omenirea 
se precipită într-un sorb în care nu 
există răscumpărare. Un habotnic, 
specie din care cunosc câţiva, ar ajunge 
încă mai departe... cu pluta. Mi-a fost 
dat să aud din gura ăstor colportori de 
bazaconii că tragedia Japoniei 
(cutremur apocaliptic, tsunami...) se 
datorează stricăciunii care a împânzit şi 
infestat pământul. Deci, într-o atare 
logică bolnavă, vina o poartă, pe lângă 
alţi feluriţi păcătoşi, acest muieret în 
frenetic desfrâu şi zăltaţii care, cuprinşi 
de furor eroticus, sunt gata să-şi scoată 
în văzul lumii bleonţul.  

Păi cum adică, dacă derbedei 
zgomotoşi ţopăie în faţa noastră ca 
nişte babuini, dacă fufe şi fufiţe îşi 
etalează „competenţele”, trebuie să 
suporte osânda mulţimi de oameni care 
n-au nicio vină? Dacă râgâie, care va 
să zică, un mexican, musai să-şi rupă 
gâtul un papuaş? Dacă niponii, ca să 
revenim, au comis fărădelegi cumplite, 
într-adevăr, în fanatica lor ambalare în 
carnagiul mondial, sancţiunea îi 
loveşte abia peste trei generaţii? Unde 
duce smerirea fără cuget! Ce oroare!... 
Şi rostirea aceea, emisă ca un adevăr 
sfânt, de înţelepţii cei smeriţi: 
Dumnezeu nu bate cu ciomagul! 
Desigur, nu − Doamne iartă-mă! −, ar 
fi barbar. Doar că mai sloboade câte un 
tsunami.  

Florin FAIFER 

    

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

 

Const. Călin, scriitor, născut la Udești, 
Suceava; Absolvent al Filologiei ieşene, 
membru al Uniunii Scriitorilor, profesor 
universitar la Bacău; Const. Călin este autorul 
unor apreciate volume de critică literară 
(Dosarul Bacovia) şi publicistică (Gustul vieţii, 
Stăpânirea de sine). 

De ce trebuie să cunoască toţi din jur tema 
conversaţiei telefonice purtate la mobil în 
locuri publice ? Unde a dispărut politeţea 
elementară şi la care nivel de vârstă ar trebui 
ea consolidată ? Când va mai reveni minimul 
bun simţ în stare să-i facă să roşească, nu să 
râdă prosteşte, pe tinerii elevi sau studenţi care 
nu ştiu răspunsuri la întrebări simple de cultură 
generală ? 

O statistică recentă arată că ne situăm în 
coada Europei în ceea ce priveşte educaţia, 
abandonul şcolar fiind la ordinea zilei. 
Singurul domeniu în care ne apropiem de 
media europeană rămâne acela al numărului de 
copii şcolarizaţi în grădiniţe.  

Înseamnă că stăm bine la cei câţiva ani de 
grădiniţă, dar cât se poate de prost la cei şapte 
de acasă... 

                              Maria LUNGU 

DE CE 
NU MERGE  

 

Maria Lungu, prof. univ. dr. la Facultatea de 
Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Universitatea 
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi, preşedinta Societăţii 
Române a Chimiştilor Cosmetologi, preşedinta 
Societăţii Române de Reologie, redactor şef al 
revistei „Romanian Society of Cosmetic Chemists 
Magazine”. 

O fi oare o simplă coincidenţă faptul că 
aceiaşi părinţi fumează pe banca din faţa 
blocului aruncând mucurile pe jos, sau îşi 
trimit copiii la joacă la orice oră, mai ales în 
intervalul cândva considerat de odihnă, ori îşi 
plimbă câinii în aceeaşi grădină frumoasă, fără 
a strânge vreodată mizeria după ei? Copiii 
care au asistat la scenele descrise au primit o 
lecţie de agresivitate, de răzbunare, de ură, 
care nu seamănă cu nimic din poveştile pe 
care, sperăm, părinţii şi bunicii lor le mai spun 
uneori. Nu este deloc un mister cum vor 
evolua lucrurile în viitorul mai mult sau mai 
puţin îndepărtat, ce se va întâmpla dacă, la 
şcoală, profesorii vor îndrăzni să le pună note 
proaste, cum se vor comporta în societate ca 
adolescenţi sau tineri responsabili. Se pare că 
materialul pentru ştirile amare cotidiene ale 
posturilor TV se pregăteşte astfel din vreme şi 
temeinic. 

Se spune că adulţii trecuţi mai demult de 
prima tinereţe au răspunsuri pentru orice, 
numai că nimeni nu-i întreabă; eu am, totuşi, 
sumedenie de întrebări cărora încă nu le-am 
aflat răspunsul: când şi unde au învăţat 
românii să scuipe abitir pe stradă şi, mai ales, 
învăţul n-are şi dezvăţ?  
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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.  

 

 „... LA ZECE, 
CÂND MITROPOLIA BATE 

TRIST ŞI RAR” 
 
Primesc de la Val (Gheorghiu, desigur) o carte lată. Şi galbenă. Omul din gard. Nu-mi 

plac cărţile late, nu intră în nici un raft, nici într-un buzunar, şi dacă o îndeşi, cartea, i-ar 
putea rămâne gâtul pe dinafară, iar cineva, văzând-o, ar putea zice: „Uite-o pe Madona cu 
gâtul lung”! Sau alte măscări.  

Lăţimea opusculului este compensată de scurtimea textelor. Val n-are timp să scrie 
lung. Nici n-are ce de, deşi, probabil, are ce. Personajele lui sunt, îndeobşe, crai de curtea 
veche ieşeană, poleiţi cu un pic de hurmuz. De urmuz. Unele cazuri cânt clinice, dar într-o 
lume de nebuni, anormal e normalul.  

Când am primit cartea de la Val, tocmai citeam De ce fierbe copilul în mămăligă, titlu 
care a îngrozit-o pe soacră-mea. „Ce titlu, doamnelor, ce titlu!”, s-ar fi minunat, perfid, 
Dan Lungu, într-o primă carte de-a lui. Chiar şi eu, receptându-l, am simţit cum mă ia cu 
leşin, dar mi-am revenit, citind acest tragi-comic poem în proză, sau, dacă vreţi, această 
proză poematică, a Aglaiei Veteranyi, în care, de la un rând la altul, te apucă râsu’-
plânsu’. Ca la circ, unde clovneriile şi giumbuşlucurile sunt mereu la limita tragicului. Nu 
mai zic de numerele de senzaţie, la trapez, de spaima pe care ţi-o inculcă zborul artiştilor 
pe sub imensa cupolă, faptul că ar putea rata prinderea. Ceea ce, uneori, se şi întâmplă. 
Dar una e să fii spectator neutru, şi alta – să fii copilul celei/celui care zboară... Să trăieşti, 
în fiecare seară, spaima că mama/tata va cădea...Tocmai de aceea – întrucât cui pe cui se 
scoate – fetiţei din realitate şi din carte i se spune, de către o mătuşă cu bun simţ 
psihologic, povestea de groază a copilului care fierbe în mămăligă... Un rău mai mare  
anihilează răul potenţial.  

Născută în familia unor artişti de circ din România, Aglaia Veteranyi, autoarea acestei 
scrieri senzaţionale – în sensul că perceperea i-realităţii se face la nivelul senzaţiilor unui 
copil – a crescut în acea lume a riscului de zi cu zi, pregătită fiind ea însăşi pentru o carieră 
riscantă, sublimă şi, deseori, derizorie. Alegând, după un turneu în străinătate, lumea liberă 
(„acţiunea” se petrece pe vremea dictatorului), părinţii şi-au asumat condiţia de marginali, 
chiar dacă succesul îi aducea, câteodată, în preajma vip-urilor. Viaţa într-un vagon sau într-o 
rulotă, a acestor artişti itineranţi, este parabola emigrantului dintr-un stat totalitar, care 
visează un trai civilizat, are nostalgia sarmalelor cu mămăliguţă, de-acasă, dar şi, dincolo de 
orice frustrări, sentimentul stenic al libertăţii de mişcare şi de exprimare. Scrierea Aglaiei 
Veteranyi se/te situează – cum zice Rodica Binder în postfaţă – „într-o stare de 
imponderabilitate între fictiv şi real”. 

Bântuind eu, cam fără ţintă, pe cărările nesfârşite ale 

NET-ului, m-am pomenit nas în nas cu un titlu: „Tur al 
viitorului şantier al Axei Culturale”. Ieşene, se-nţelege. Părea 
promiţător. Mă şi înflăcărasem (deh, naivităţi nevindecabile) la 
gândul că voi afla cum, în sfârşit, edilii oraşului s-au trezit din 
„somnul cel de moarte”, şi-au dat mâna şi au pornit, cu inimă 
curată şi cu maximum de implicare, să repună Iaşul pe şinele 
unei evoluţii căreia îi aparţine de drept. Eram convinsă că titlul 
respectiv anunţă un text dens, în care voi găsi argumente 
imbatabile, cu ajutorul cărora să demontez afirmaţia domnului 
Gabriel Liiceanu, potrivit căruia „Iaşul nu are şanse reale şi 
nici argumente pentru a deveni Capitală Culturală Euro-
peană”. Toate astea se  întâmplau la câteva zile bune după ce 
domnia sa ne vizitase urbea, trecând în zbor prin „dulcele târg” 
şi aruncându-ne  de sus, de foarte sus, încă o bibliotecă. Când 
colo, ce să vezi? Preţiosul articol se referea, nici mai mult, nici 
mai puţin, decât la o licitaţie. De asfaltări. E drept că era vorba 
despre 16 străzi din zona aşa numită culturală, istorică şi 
turistică a oraşului, cum ar fi Aleea Sadoveanu, Bulevardul 
Carol I, Bulevardul Ştefan cel Mare ş.a. Pentru mine însă, 
cuvintele asociate licitaţie, asfaltări, reabilitări nu vor avea, 
multă vreme de-acum înainte, alt sens decât  acela de găinărie, 
deturnare de fonduri, afaceri oneroase.  Şocul a fost destul de 
mare. 

Rămasă fără speratele argumente, m-am întrebat: şi, totuşi, 
are sau n-are dreptate dl. Liiceanu când face asemenea afirmaţii? 
Răspunsul a fost  unul singur: are! Dar nu plecând de la cauzele 
înşirate de domnia sa, care au şi fost demontate în câteva articole, 
ci de la totala indiferenţă faţă de Cultură, manifestată de clasa 
politică. Şi încă, dacă ar fi  vorba de indiferenţă pură, ar mai fi 
ceva, pentru că oamenii de cultură şi-ar fi putea face treaba în 
linişte şi cu profesionalism. Dar, nu. Indiferenţa faţă de soarta 
acestui domeniu s-a manifestat şi se manifestă în multe feluri. 
Mai întâi, prin politizarea excesivă a funcţiilor de răspundere din 
instituţiile de cultură. Dintr-o dată, te trezeşti că un individ, 
semianalfabet din punct de vedere cultural, ajunge să traseze 
direcţii în cultură, numai datorită faptului că face parte dintr-un 
partid aflat la putere. Dezastrul e, cum se ştie, asigurat. Apoi, 
finanţarea. 

Sumele meschine alocate domeniului vorbesc de la sine 
despre interesul „marilor conducători” faţă de cultură. Absenţa 
unei legi a sponsorizării, care să-i motiveze pe cei cu bani să 
investească în cultură şi, treptat, să contribuie la dezvoltarea unui 
mecenat cultural-artistic în România, este o altă faţetă a 
indiferenţei faţă de acest segment al vieţii sociale. Lipsa unei 
strategii economice care să permită configurarea, cu claritate şi în 
mod responsabil, a unei legi a privatizării, a văduvit cultura de o 
seamă de sponsori importanţi. Dacă unităţi industriale, cu mare 
succes pe pieţele lumii, ar fi fost modernizate/ecologizate, după 
cele mai înalte standarde şi nu furate, bucată cu bucată, ar fi 
costat mult mai puţin decât plata salariilor compensatorii, ar fi 
păstrat forţa de muncă şi ar fi adus beneficii substanţiale la buget. 
În felul acesta, plaja sponsorizărilor pentru cultură s-ar fi lărgit  
considerabil. În alte state, acest mecenat, aceste sponsorizări sunt 
intrate de multă vreme în firea lucrurilor.  

Aşa stând lucrurile, a fost imposibil ca sistemul culturii să 
beneficieze, pe toate palierele, de un management performant şi 
de un marketing ofensiv, integrator, până la nivel european şi nu 
numai. Cauza principală stă în absenţa unor oameni politici cu 
viziune, care să ştie, să intuiască, să simtă cât de uşor, de eficient 
si de performant ar putea conduce,  dacă ar avea, peste tot în sfera 
culturii, omul potrivit la locul potrivit. Categoric, nesubjugat 
politic.   

O mostră de neadecvare a discursului la chestiune ne oferă 
europarlamentarul Cătălin Ivan, care, răţoindu-se la G. Liiceanu, 
nu foloseşte nici măcar un singur argument cultural. El ratează 
lamentabil, agitând câteva cuvinte cheie, întâlnite în orice atac 
politic. Te şi întrebi: cu asemenea retorică de tinichea, cum ar 
putea susţine cineva, eventual la nivelul organismelor europene 
competente, cauza capitalei culturale europene la Iaşi? 

Una peste alta, întâlnirea neaşteptată cu acel titlu nu a 
fost tocmai în zadar. Pe de o parte, am avut prilejul să visez 
frumos. În cele câteva secunde de aşteptare, până am ajuns 
la text, m-au străbătut, cu viteza luminii, o mulţime de 
imagini mirobolante: monumente şi clădiri de patrimoniu 
restaurate, strălucind, proaspăt, cu pecetea luminii lor 
iniţiale, în lumina prezentului. Am spus restaurate şi nu 
vopsite, văruite, lustruite, cârpite, după nişte metode care n-
au nicio legătură cu arta restaurării. O concepţie modernă de 
expunere unitară a valorilor, prin ghiduri, afişaje, amplasări 
neostentative, dar armonios ofensive, care să agaţe ochiul şi 
sufletul, panouri luminiscente etc. astfel încât potenţialul 
turist să poată alege, oricând, pe lângă muzee, teatre, 
instituţii muzicale, galerii de artă şi unul sau mai multe 
obiective religioase, nu numai din Iaşi, dar şi din 
împrejurimi. Dacă avem în vedere numai Axa Culturală de 
care s-a făcut vorbire şi tot vom constata că sânt peste 20 de 
biserici, unele dintre ele (Golia, Trei Ierarhi, Mitropolia, 
Biserica Sf. Nicolae Domnesc, Bărboi, Banu ş.a.) valori 
patrimoniale recunoscute. Să nu mai vorbim de mănăstirile 
din jurul Iaşului. O viziune unitară de promovare a tuturor 
acestor obiective poate determina ca zona Iaşi să intre în 
circuitul turistic, nu neapărat la concurenţă cu nordul 
Moldovei, dar tinzând către un loc al său bine delimitat, 
apreciat şi căutat. 

Pe de altă parte, am mai răsucit puţin cuţitul în rană: cine 
să conceapă acest proiect?  

Angela TRAIAN 
 

(continuare în pagina 19) 
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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 

Nu altfel pluteşti în prozele lui Val Gheorghiu, puse, ca nişte rufe de vară, la uscat, 
pe gardul pe care îl împarte  pictorul cu prozatorul. O „madam Zdrenghea”, ajunsă la 
vârsta decăderii fizice, îi omoară pe „oamenii frumoşi” cu zmeură otrăvită. Un Axinte, 
din Masă cu vânat, moare de râs la o pomenire ce se transformă (obicei neaoş) în 
chiolhan. Un Sasa, de la „nebuni”, se crede Iisus şi-şi spune, mereu,  povestea răstignirii 
şi a fugii de pe cruce, posibilă, aceasta, întrucât cuiele îi fuseseră bătute nu în carne, ci 
în mâneci şi în cracii pantalonilor. Omul din gard, care perorează strălucitor şi aproape 
coerent despre civilizaţia urbei, despre structuri arhitectonice sofisticate şi alte cele, se 
dovedeşte a fi tot de la Socola. Absurdul şi farmecul cotidian al urbei îşi află, în Val 
Gheorghiu, un observator sagace şi un degustător tandru. O doamnă îi vernisează 
autorului o colecţie de reproduceri carnasiere din marii maeştri ai picturii. Se dovedeşte 
că doamna lucra la abator. În Piaţa Unirii, mirii scot dintr-un geamantan... un copil. De 
ce fierbe copilul în mămăligă? De ce să porţi un copil în geamantan? se întreabă, 
contrariaţi, cei patru crai: Haidia, Chibici, Şaraga şi Zarandi – care ar putea fi: Val 
însuşi, pelicanul Ursachi, uriaşul blând Andoni şi makedonul Zaim – şi se decid să 
însoţească alaiul până la gară, sperând a descoperi ceva suspect, un eventual trafic cu 
minori. Dar, dezamăgire!, mirii se dovedesc a fi actori ai unui teatru popular, aflat în 
turneu. 

Fanţi şi dive de cartier, descoperite „prin culise, pe după perdele, prin budoaruri”, 
siluete şi pantofi (ca-n ultimele lui expoziţii), figuri ciudate, „vieţi în crepuscul”, străzi, 
lăcaşuri şi localuri dau identitate inconfundabilă  acestor crochiuri prozo-poematice, 
care păstrează – cu vorba autorului – „şi ceva din aerul inimitabil al oraşului dintre 
coline”. „La zece, când Mitropolia bate trist şi rar, ca-n vremea lui Conta” – acelaşi ceas 
bate ora exactă cam în toate prozele lui Val Gheorghiu, este pupăza din tei a oraşului.  
Deşi uneori, în interviuri şi în texte programatice, pictorul se desparte (cam ostentativ) 
de prozator, textele îl trădează, nu doar prin coloritul frazei, ci şi prin referinţele 
culturale, preponderent din artele vizuale. M-am amuzat să le extrag de ici, de colo: 
„Casa din strada Ralet, seria Mincu”; „Centaurul lui Bourdelle”; „ochii doamnei Jacob 
din tabloul lui Manet”; „pânza din Petraşcu”; Franz Marc, cel cu „Caii albaştri”, „se 
întreba cum vede calul lumea”; „Eu sunt Picasso!” exclamă cineva. (Să amintesc că, la 
„Cronica” veche, lui Val i se spunea „Picasso”). Şi altele. Undeva plonjăm în „păşunile 
raiului” lui Steinbeck; sau „în vremea lui Conachi”, „cum ar fi spus I.I. 
Mironescu”.Peste toate, vorba ultimă a lui Kant: „Es ist gut”. (E bine). 

E bine să citeşti prozele lui Val şi, alternativ, pe cele ale Aglaiei Veteranyi, cum mi 
s-a întâmplat mie. S-ar părea că între cei doi autori nu există nici o legătură decât, poate, 
faptul că mama Aglaiei era ieşeancă. Dar se întâlnesc în relatarea, scurtă şi densă, a unor 
întâmplări sărite de pe fix. Şi totuşi: de ce fierbe omul din gard în mămăligă?! 

 
 

Nicolae TURTUREANU 

ÎNTÂLNIREA 
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ca și 
 

A trecut exact un an de când apărea,  în 
„Adevărul”,  articolul „Limba română în criză”, 
semnat de Andrei Pleşu. O voce autorizată şi de 
real prestigiu intelectual se ridica, atunci, în 
apărarea bietei limbi române, din ce în ce mai 
agresată de incultura propriilor vorbitori. Nu s-a 
corectat de-a lungul anului scurs nimic; 
dimpotrivă, starea limbii a continuat să 
decadă. Observaţiile lui Pleşu rămân deplin 
valabile, ele semnalând  reala criză ce 
primejduieşte sănătatea limbii strămoşeşti. 
După ce constata că „limba română trece printr-
o lungă şi grea suferinţă (...) La toate nivelurile 
se vorbeşte prost româneşte, se folosesc 
termeni improprii, se fac greşeli penibile de 
gramatică, se mută delirant accentele de pe o 
silabă pe alta, se construiesc propoziţii şi fraze 
tălâmbe, se rosteşte rudimentar, se intonează 
precipitat, şleampăt, răstit”, Andrei Pleşu 
recomanda „cu disperare” cărţile lui Al. Graur 
tipărite la „Humanitas”: „Capcanele limbii 
române”, „Mic tratat de ortografie” şi „Dicţionar 
al greşelilor de limbă”. Nici vorbă că-s lucrări ce 
s-ar cuveni barem răsfoite de tot românul. După 
cum la fel de evidentă este necesitatea, 
menţionată în articol, implicării instituţiilor 
„impozante”, cum ar fi Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării sau Academia. Avem, însă, 
convingerea că nici cărţile lui Graur, nici toate 
academiile care funcţionează în spaţiul mioritic 
la un loc, n-au forţa dregerii stricăciunilor 
încuibate în limbă. Şi badea Gheorghe, şi 
ministrul cutare, nu de reglementările acade-
mice vor ţine seama, ci vor imita cu maximă 
cuminţenie şi obedienţă vorbirea „etalon” de la 
radio şi tv. De  altfel, multe dintre păcatele 
lingvistice enumerate de Pleşu tocmai acolo îşi 
au originea – în lipsa de cultură şi-n nesupra-
vegherea prestaţiilor de la radio şi televiziuni. Să 
luăm un singur exemplu, spre a răspunde 
cumva nedumeririi lui Pleşu, care scrie cu 
legitimă indignare: „Numele proprii sunt pocite 
sistematic, prin mutarea accentului în poziţii 
barbare (...) sau prin înlocuirea diftongilor cu 
hiat: Funeriu (trei silabe) se pronunţă în patru 
silabe (Fu-ne-ri-u). La fel Ciubotariu, Pascariu 
etc. Pe când Nechifor Coţ-ca-ri-ul?” Greu de 
crezut că autorul articolului din „Adevărul” 
ascultă transmisiile sportive; dacă ar face-o,    
şi-ar da seama că taman acolo susură izvorul 
limbii pocite. Şi datorită largii audienţe a acestui 
gen de emisiuni, toate inovaţiile „tălâmbe” sunt 
preluate aproape instantaneu în vorbirea naţiei, 
convinsă că radioul ar fi profesorul ce niciodată 
nu greşeşte. Aş! Mutarea idioată a accentului în 
cazul numelor proprii tot acolo s-a pritocit. 
Explicaţia oferită de posesorul patentului: 
fotbalistul cu pricina l-a asigurat că aşa îşi spun 
ai lui, iar numele de familie fiind... proprii, le 
utilizează fiecare după cum crede de cuviinţă. 
Or fi ele proprii numele... proprii, numai că  vin 
de departe, dintr-o lungă istorie, pe parcursul 
căreia au izbutit cu greu să-şi păstreze făptura 
nealterată. A le  menţine sonoritatea corectă 
înseamnă respect pentru strămoşi şi preţuire 
pentru limba naţiei.Tot radioul a inventat, şi de 
acolo s-a preluat cretinul, „ca ŞI”. L-aţi auzit, nu 
de mult, şi pe unul ce se consideră dascăl al 
naţiei, ex-ministrul Mircea Miclea, spunând de 
câteva ori „eu, ca ŞI profesor”. Bravo, ne 
culturalizează inculţii! Radioul, prin băieţii lipsiţi 
de instinct lingvistic (nu-s toţi  chiar repetenţi în 
materie, dar nici nu-s puşi la colţ nechemaţii) 
sunt pe cale să ne procopsească mintenaş cu o 
altă tâmpenie: înlocuirea obligatorie a lui „de” cu 
„de către”. Scrisoarea nu mai este semnată DE, 
ci, obligatoriu DE CĂTRE. Preluată imediat şi 
generalizată epidemic, trăsnaia devine normă. 
Vorba lui Homer: „După cum vor fi vorbele pe 
care le vei spune, tot aşa vor fi şi cele pe care le 
vei auzi”. 

 
 

cronicar 

FUNERÍU nu există! 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII  

Un amic (Cătălin Mihuleac), tras la 
tribunalul limbii de o cunoştinţă plecată 
de mai mult timp în America (numele 
curent de la noi pentru SUA!), mi-a trecut 
sarcina de consultant în pricina limpezirii 
unei moşteniri: de unde s-a procopsit 
Bătrâna Doamnă cu boroboaţa; apoi, 
pentru cei care o frecventează, întrucât 
mai beneficiem de ea, cu drept ar fi să 
ştim de unde se trage numele şi ce 
legături de sens mai are cu ce va fi 
însemnat iniţial.  

După ce vă asigur că, măcar în ceea 
ce priveşte propria-mi memorie şi 
cunoştinţă, nu am niciun interes în a 
susţine o anumită ipoteză, ori de a 
ascunde vreo filiaţie, oricât ar fi aceasta 
de dezavantajoasă (eventual mitografică), 
voi încerca, în speţă, să descos arhivele 
Respectivei în maniera numită (provo-
cator, deşi fără aluzii neconforme cu 
civilitatea) „din fir în păr” (sau „de-a fir-a 
păr”, cum scria Creangă), în măsura 
permisă de un spaţiu tipografic ipotetic, 
ca să vedem cam cum stăm şi cum ne 
mişcăm.  

Mai întâi, stimate Cătălin Mihuleac, 
nu avem de ce apela la DEX, chiar dacă       

Nu polemizez și nu critic miniștri (foști, prezenți și viitori). 
Respectul sau teama (față) de foncții mă inhibă și chiar mă des-
armează. Dacă, Doamne, ferește ... Pristanda ne-a învățat tactica 
măiastră a supra/super(?)viețuirii cu/sub toate partidele, guvernele, 
perfecții & prim-marii. Cănuță, om răssucit, nu-i actual, e revolut 
după Revoluție. De-aia mă miră și mă complexează corajul celor 
care, cu veselă naturalețe, în văzul lumii, mai ales la TV-uri, pocesc 
chiar numele (fără a mai socoti și renumele) Reformatorului ce 
îndemna, de curând, pe studioșii de școală nouă să nu-și piardă 
frumoșii ani ai tinereții pe la cursuri universitare stresante și 
plicticoase (de-o pildă matematica prea abstractă, istoria cu prea 
multe date și întâmplări fără rost, literele cu prea multe reguli de 
scriere și citire &&&), când îi așteaptă atâtea noi săli de sport (cea 
din comuna Glodoasa e acuși gata) și stadioane (unde rectorul Gigi 
le va oferi, contra bilet-intrare, adânci sfaturi și învățăminte pentru 
piața muncii). Ca om pățit, adică lovit zilnic în urechi de un 
obraznic i silabic și accentuat, mă revolt (deci exist, cf. curajoasele 
graffiti anonime) și strig : (nu mai repet titlul). Dar, vai, nu Omul și 
faptele sale le pot eu combate, ci doar nedreapta agresiune asupra 
numelui său împovărat de o buclucașă vocală. Mai... ardeleanul 
Funar a scăpat de dificultatea rostirii tocmai datorită nesuferiților 
unguri, incapabili să scrie, odinioară, numele proprii românești cu 
necunoscutul, pentru ei, articol enclitic -(u)l. Vocalul ministru poate 
fi însă consolat. Au mai pățit-o și alții (fără aluzii literare !), precum 
vestitul gurist Trăistaríu, dar și numeroșii și cvasianonimii 
Cojocaríu, Păduraríu, Rotaríu sau Vieríu (semnatarul acestor 
rânduri a scăpat, deocamdată). 

(P)rostirea, devenită obișnuință națională, are un trecut, adică o 
istorie, nu prea veche, oricum nu de la bădița Traian, ci de la TVR 
1. Ţin minte chiar unele momente ale bătăliilor mereu pierdute de 
limba română cu crainicii sportivi. Prin anii ʼ70, un rugbist din 
echipa națională, bietul Florică Murariu, moldovean de prin părțile 
Iașilor, pierit în învălmășeala din decembrie 1989, devenise deja, în 
jargonul impetuoșilor reporteri, Muraríu, cam tot atunci când o altă 
efemeră glorie de pe iarbă, parcă Florin dupe prenume, sigur 
Ciubotáriu, după vreun strămoș tot moldovean, contribuia fără 
știință, doar prin strădania sa de a păli mingea cât mai des, la 
implementarea în urechile auditoriului radiofonic și teverist a 
inexistentului nume românesc Ciubotaríu. Veteranul (de azi) 
Cristian Ţopescu, om fin, din cu totul alt aluat decât restul tagmei, 
chestionat asupra problemei devenite oarecum jenante, recunoștea 
cu vădită neputință că era deja depășit de situație. Autoritatea sa 
profesională nu era, în „studiourile de specialitate”, îndeajuns de mare 
pentru a lupta cu gramatica șchioapă a băieților repede grăitori. Cât 
despre trecerea și petrecerea lingviștilor în fața opiniunii publice, mai 
bine să evităm subiectul. Alexandru Graur, într-un întreg deceniu 
radiofonic, abia câștigase o firavă victorie cu autodeservirea 
populației, iar George Pruteanu încă nu apăruse într-un răgaz zilnic 

unde se cercetează și (sau numai?) literele, și-a pierdut funcția și 
pronunția bătrânul sufix latinesc –āri(us), moștenit cu viguros accent ca 
-ári(u), numai bun ca să arate, în limba românească, ba pe moș 
Nechifor coțcariul, ba pe moș Chiorpec ciubotariul, ba pe prisăcariul 
sau pădurariul sadovenian. Toți moldoveni, desigur, căci în graiul lor   
s-a păstrat după aproape două mii de ani acel i din pomenitul sufix 
latinesc, care vocală, zic lingviștii, moaie pe r anterior și, astfel, mai 
adaugă la lista lungă a trăsăturilor graiurilor nordice o anume dulșeață 
(cum nu pot rosti muntenii). Am priceput cum devine problema lui... 
Ciubotariu. Neputând suferi la Bukarest (unde-s primele ... locații de 
formare a gustului și modelor publice și unde, ca la moara lui Călifar, 
conlucrează cu dracul mediatic un morar, nu un morari moldovenesc) 
un i oleacă țărănesc de vreme ce-i de prin Moldova, colegii de la șentru 
ai lui Grigore Ilisei și ai lui MRI (care nu au căzut în păcatul 
stricătorilor de reguli foneticești, fiind filologi din cei cu note bune chiar 
și la dialectologia chinezului Gio Su) au complotat pentru 
compromiterea formelor neaoșe cu sprijin dușmănos estern. Agenți 
străini, infiltrați de puteri oculte în patria traiană (de odinioară și de azi), 
fanarioți ca Gheorghidiu, Procopiu sau Vasiliu, și otomani notorii 
precum Geamgiu, Harabagiu și Mangalagiu, au convins autoritățile și 
pe liderii de opinie fotbalistică de necesitatea modei onomastice care 
trebuia să înlocuiască vechi năravuri romane, precum luxul exactității 
gramaticale și luxuria stilistică a lui Creangă, cu noua orientare Ex 
Oriente lux (fără legatură dovedită cu Lumina vine de la răsărit). Şi așa, 
treptat, nu numai în Ieșii lui Turtureanu, ci chiar în Vultureștii vasluieni 
am auzit cu urechile ... personale cum nepoții lui Bulgáriu s-au travestit 
în Bulgaríu, ai lui Rotáriu în Rotaríu și ai lui Viériu în Vieríu. Pas de-i 
combate ! Doar au aflat de la televizor cum se rostesc frumos și cu 
noblețe numele lor. Apoi, îți arată și cartea de identitate, unde numele e 
scris cum zic ei, nu cum crezi tu. Dacă mai vrei necazuri, du-te la RCS 
& RDS (sau invers) și plătește factura. Aproape sigur nu vei reuși din 
prima încercare. Operatoarea nu-ți va recunoaște imediat identitatea sau 
adresa, fiindcă, cu solidă, deși recentă, deprindere, îți va scrie la 
computer numele Cojocariu, chiar dacă you spell clar Cojocaru. Simți 
atunci că nu mai exiști. Dar te consolezi imediat: nici Funeríu nu există!  

Continuu, totuși, ca să nu pățesc precum moldovenii mei, să semnez 
ca muntenii, cu vorbă blajină și consoană dură, 

 
 

Mircea CIUBOTARU 
Chicago, mai 2011 

de cinci minute pentru 
ca doar o vorbă s-ăț 
mai spun. Şi, astfel, 
meci de meci, apoi zi de 
zi, la tele- și radio-
jurnale, la ghișeele de 
tot felul, în cele din 
urmă în școli și univer-
sități, inclusiv la cele 

este vorba de ultima şarjă (în care ni se 
taie scurt cheful: „et. nec.”); acesta este un 
onest dicţionar pentru uzul condiţiei 
intelectuale medii (şi pretenţiilor pen-
dinte), astfel că, de regulă, nu trece de… 
sandala croită de marile dicţionare ale 
limbii române, cele tezaur ori cele cu 
adevărat etimologice. Am făcut aluzie la 
un celebru enunţ demobilizator antic („Ne 
sutor ultra crepidam”), deoarece, ajungând 
la unele din acestea, de obicei de toată 
încrederea, am avut surpriza de a constata 
că nici la acele case mai mari lucrurile nu 
au fost duse la capăt (ori nu au putut 
ajunge acolo), chiar când s-a încercat. 

Faţă de neglijarea flagrantă a cuvân-
tului, prin neînregistrarea lui de către 
Ciorănescu, în Dicţionarul etimologic al 
limbii române (ediţia 2001), operă în care-
mi pusesem mari speranţe, dat fiind apelul 
frecvent, în acest lexicon, la explicaţia de 
tip „formaţie expresivă”, printr-un hăţiş de 
forme, trimiţând la absconse corespon-
denţe fonetice provocatoare de diverse 
ipoteze, a încercat să ne verifice 
tenacitatea de investigatori tezaurul lexico-
grafic care este Dicţionarul limbii române 
al Academiei. 

În primul volum din DA, apărut în 
1913, se înregistrează o situaţie peste al 
cărei nivel urmaşele nu au trecut: cuvântul 
este înregistrat sub forma de bază 
(moldovenească) boaţă, în expresia a face 
o boaţă „un lucru nepotrivit, o poznă”, cu 
varianta boanţă, ca făcând parte din aceeaşi 
familie, împreună cu boacănă „acţiune 
neaşteptată, prostească, nepotrivită”. După 
acest dicţionar, varianta reprezentând ceea 
ce putem considera o augmentare fonetică 
de tip onomatopeic a iniţialei, boroboaţă, 
este muntenească.  

Situaţia este sintetizată de originalul 
lexicograf ieşean August Scriban, autor al 
operei intitulate Dicţionaru limbii 
româneşti (etimologii, înţelesuri, exemple, 
citaţiuni, arhaizme, neologizme, provin-
cializme), apărut la „Presa Bună” din Iaşi 
(1939), după care boroboaţă (numind o 
„întâmplare cam neplăcută”, o „poznă”) 
este variantă „vestică”, iar boaţă este cea 
„estică”, dar autorul ne mai aruncă o… 
nadă: „Aiurea /se zice/ şi boţoroagă”. Iar 
într-o lucrare recentissimă, Noul dicţionar 
ilustrat al limbii române (2008), acestui 
complicat demers asociativ i se mai oferă 
cuvintele boţ şi boloboţ. 
 

Stelian DUMISTRĂCEL 
 

(continuare în pagina 21) 
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O VÂRSTĂ A PROZEI 
 
Când un scriitor este apelat, citat, doar cu numele, sau cu 

prenumele, fără a le asocia neapărat pe ambele, e un semn sigur 
de notorietate, dacă nu chiar de glorie. Zicem: Eminescu, 
Arghezi, Blaga, Bacovia, Barbu; zicem: Cioran, Eliade, 
Ionescu, Voiculescu; zicem: Preda, Breban, Buzura, Sorescu, 
fără a le mai folosi şi prenumele. Dar zicem: Nichita, şi ştim cu 
toţii că referinţa e la Nichita Stănescu. Şi zicem Fănuş, pe care 
puţină lume ştie că îl mai chema şi Neagu.  N-am auzit, nu cred 
că cineva, chiar în împrejurări oficiale, li s-ar fi adresat cu 
tovarăşul/domnul Stănescu, sau tovarăşul/domnul Neagu. 
Nichita Stănescu era Nichita, Fănuş Neagu era Fănuş. Această, 
în fond, familiaritate, nu doar în breaslă, ci şi în rândurile 
publicului larg,  cu două figuri emblematice ale scripturilor 
române din ultima jumătate de veac, ţine de şi vine din 
naturelul  lor.  Poate că de aceea au fost atât de iubiţi Nichita  şi 
Fănuş, întrucât se comportau ca nişte oameni liberi: sfidând 
canoanele şi limba de lemn, improvizau fabulos, dădeau cu 
tifla, întru deliciul unui public saturat de conformisme. Nu risc 
nimic în a spune că aveau geniul limbii, al lui Nichita  plutind, 
eminescian, „în nori şi-n ceruri nalte”, al lui Fănuş  ieşind, 
parcă, din argheziene „bube, mucigaiuri şi noroi”. 

Generaţia mea, venită cam cu zece ani mai târziu în lumea 
literelor, a crescut, s-a format,  în duhul acestor scriitori. Îmi 
amintesc şi acum ce impact formidabil aveau asupra noastră, a 
studenţilor filologi, ce discuţii furtunoase, de cenaclu, stârneau 
poemele lui Nichita, ale lui Baconsky sau Doinaş, prozele lui 
Fănuş, ale lui Velea, ale lui Bănulescu, ale lui DRP. Trecuse 
deja vremea literaturii proletculte, şi chiar maniheistul „realism-
socialist” era pe drojdie. Proza, la începutul anilor’60, începea a 
nu mai fi populată doar de eroi buni şi răi, care luptau din greu 
pro sau contra colectivizării, a industrializării, apăreau 
personaje ciudate, contorsionate, imprevizibile ca scriitură şi ca 
destin uman. Un personaj de-al lui Velea, şofer pe maşină 
„lacto”, se sinucidea, fapt ce a declanşat un mic proces literar 
(de intenţie). Fănuş aducea în literatură lumea marginală, 
periferică şi pitorească din balţile Brăilei şi din Bărăganul 
ciulinilor istratieni. Nuvelele din Ningea în Bărăgan, din 
Cantonul părăsit, romanul Îngerul a strigat  sau Frumoşii 
nebuni ai marilor oraşe te ademeneau într-un fel de realism 
magic, pe care abia peste vreo zece ani îl vom descoperi, cu 
uimire, în literatura sud-americană, translată şi în spaţiul 
mioritic. 

Ceea ce îl deosebeşte pe Fănuş Neagu de toţi prozatorii 
români este magia cuvintelor, vorbirea metaforică, deseori în 
dodii, canavaua,  mereu sărită de pe fix, a întâmplărilor. Fănuş 
este un poet al prozei. Unii critici au observat că această calitate 
se transformă, la un moment dat, într-un defect. Dacă în 
nuvelistica de începuturi (şi de maturitate) dozajul este impecabil, 
proza fiind doar uşor contaminată liric, începând cu Frumoşii 
nebuni..., dar mai ales cu Scaunul singurătăţii,  metaforismul 
ocultează linia epică, uneori până la saţietate. Însă pe spaţii mici, 
Fănuş este / era încântător şi seducător. Mircea Dinescu amintea 
acum, evocându-l, succesul nebun pe care-l aveau cronicile 
sportive, „cronicile afurisite” ale lui Fănuş. Vă imaginaţi că, la 
stadion sau aiurea, fanii citeau „România literară” sau 
„Luceafărul”, unde Fănuş avea rubrică?  Ce scriitor ar mai putea 
avea astăzi un astfel de succes? 

Tot aşa Cartea cu prieteni,  în care erau portretizaţi, pe un 
„scaun” imperial, cu o peniţă ce doar Dan Hatmanu o are, toţi 
cei ce îşi găseau locul în sufletul lui încăpător. Şi trebuie spus 
că Fănuş avea vocaţia prieteniei, provenită, probabil, şi din 
cultul lui Bacchus, căruia îi închina oricând un pahar de vin. Un 
prieten gălăţean îmi spunea că, vizitându-l la spital, i-a dus o 
sticlă de vin, dar nu îndrăznea să i-o ofere, dată fiind situaţia. 
Fănuş l-a eliberat repede de „apăsări”: „Pune-o acolo, sub pat. 
Mai am una”. Să nu se înţeleagă de aici că Fănuş era... 
dependent, ci doar, în anii şi zilele lui bune, un rafinat 
consumator, în genul – şi în falanga – lui Păstorel. Nu 
improviza epigrame şi catrene, ca înaintaşul, dar verva lui orală 
era năucitoare. Nu era bine nici să-i intri, cumva, în dizgraţie,  
pentru că atunci răbufnea din el pamfletarul, care te aneantiza. 
Au păţit-o mulţi, îndeosebi după ’89, când opiniile şi opţiunile 
(politice, literare) s-au radicalizat.           

Unii se miră – şi îl dezavuează  post-mortem! – că s-a situat 
pe partea stângă a baricadei, dar nu cred că Fănuş a fost 
dependent de cineva. Povestirile, nuvelele, romanele lui dinainte 
sunt deseori parabolice, esopice, corozive, cum erau şi vorbele 
lui, în împrejurări publice, sau între convivi. M-am întâmplat de 
câteva ori, la Casa Scriitorilor de la Neptun, în aceeaşi serie cu el 
şi pot garanta că nimeni n-avea curajul să spună acolo, în 
vecinătatea vilei lui Ceauşescu, minunăţiile şi blestămăţiile pe 
care le spunea Fănuş. Dacă era sau nu cu voie de la stăpânire? 
Posibil. Doar o întâmplare: într-o vară (’88-’89?) tocmai se 
întorsese dintr-o călătorie în Danemarca şi, la taifasul de pe terasa 
vilei, ne povestea ce şi cum a fost pe acolo. Între altele, i se luase 
şi un interviu la televiziunea daneză. La un moment dat, 
moderatoarea i-a pus una din întrebările-clişeu: „Dacă n-aţi fi fost 
scriitor, ce aţi  fi vrut să fiţi?” „Ungur din România”, a răspuns 
Fănuş, spre nedumerirea moderatoarei şi, probabil, a tele-
spectatorilor nordici. Nu şi a ascultătorilor români.       

Mi-l amintesc pe Fănuş mai ales în două mărunte ipostaze 
comod-incomode. Prima: pescuind caraşi la Mogoşoaia (se zice 
că Dinescu gestiona aducerea râmelor). Vi-l puteţi închipui pe 
Fănuş tăcând mâlc? Pe malul bălţii, nu ieşea din muţenie un ceas, 
două, chiar dacă în tot răstimpul pluta rămânea neclintită. A doua 
ipostază: director nedumerit, în fotoliul lui Rebreanu de la 
Teatrul Naţional Bucureşti. „Tu crezi că astfel de instituţie poate 
fi condusă?” L-am asigurat  că da, de la presupusa înălţime a 
celor 11 ani petrecuţi la Naţionalul ieşean (ultima perioadă fără 
subvenţie de la stat!), numai că oricine vedea de la o poştă lipsa 
vocaţiei administrative în cazul nou numitului director general; 
doar inteligenţa l-a făcut să reziste acolo aproape trei ani. Dacă 
nu  era prin structură ceea ce se numeşte manager, avea alte 
vocaţii formidabile şi incontestabile. Prima aş numi-o pe aceea a 
prieteniei. A doua, vocaţia metaforei. Mai este cu putinţă, azi, să 
publice cineva o „Carte cu prieteni” şi încă în două volume?   
N-aş prea crede. Fiecare dintre noi este gata oricând să scrie 
dintr-o răsuflare o „Carte cu duşmani”; instituţia amiciţiei 
literare, cândva creditată cu rang de valoare constitutivă în 
breasla scriitorimii, a apus de mult. (Reamintesc: la Iaşi, în 1931, 
a fost organizată conferinţa „Despre prietenie”, cu participarea 
lui Sadoveanu, Topârceanu, Demostene Botez, I.I. Mironescu, 
Panait Istrati, Otilia Cazimir, Gr.T. Popa, George Lesnea ş.m.a. 
O astfel de reuniune ar fi, acum, şi lipsită de obiect, şi imposibil 
de organizat...). 

S-ar putea scrie o „Carte cu prieteni” doar pe bază de coterii şi  
confrerii conjunctural-interesate, numai că prea s-ar da pe faţă 
dedesubturi, realităţi ascunse, „legături primejdioase”... Având 
vocaţia amiciţiei sincere, Fănuş ne-a tratat pe toţi cu egală 
simpatie pişicheră, dar şi cu o ştiinţă a investigării caracte-
rologice deloc la îndemâna oricărui condeier. Când se mai 
întâmpla să sară scântei, replica  polemică era de-a dreptul 
delicioasă. Spunea deschis, „verde-n faţă”, fără nici o fereală, 
ce avea pe suflet, aşa că, până la urmă, a ostenit şi Securitatea 
să-i raporteze isprăvile – „ăstuia n-ai ce să-i faci!” Se zice că, 
de prin ’80 încoace, dosarul „tovarăşului Fănuş”, devenit inutil 
şi inoperant, a rămas la făptura subţiratică dintâi.  

A doua lui mare înzestrare – dacă n-o fi asta prima – 
rămâne vocaţia metaforei. În Îngerul a strigat aproape că nu 
contează trama, ci răsfăţul imagistic de formidabilă suculenţă şi 
inventivitate, cu o deschidere a compasului între termenii 
comparaţiilor surprinzătoare şi de nebănuit. Nu numai în 
postata literaturii. N-ar fi de tot exagerată afirmaţia potrivit 
căreia gazetăria sportivă românească post-belică poate fi 
împărţită în două perioade: înainte şi după Fănuş. În bună 
măsură, lui i se datorează câştigarea dreptului la metaforă – 
tărâm în care, păstrând proporţiile, s-au înscris cândva şi 
strădaniile noastre. De la relatarea seacă, bleagă şi tehnicistă s-a 
trecut încet-încet, adăugându-se semnificanta pată de culoare şi 
investiţia de imaginaţie, la un răsfăţ imagistic de zile mari. Spre 
a se ajunge astăzi, profund româneşte, în extrema cealaltă – 
încerci să afli ce s-a petrecut pe teren în meciul cutare şi 
cronicheta îţi oferă floricele pe câmpii. „Maniera Fănuş” a fost 
şi va rămâne inalienabilă proprietate personală a brăileanului 
rapidist. El a deschis o perspectivă, nu un curs de alfabetizare 
stilistică pe care să-l absolve şi chemaţii, şi nechemaţii. De 
sadovenizat încă se mai poate, de fănuşizat, imposibil: una-i 
gazetăria sportivă, alta-i creaţia meta-sportivă. Cu tramvaiul 
hălăduieşti prin oraş, cu naveta spaţială zbori spre stele – 
ambele-s la fel de necesare, dar degeaba încerci să înaripezi 
tramvaiul, tot pe şine va rămâne. Morala: „quod licet Iovi...” 
Când „Steaua” a câştigat Cupa Campionilor Europeni, scriitorul 
i-a închinat un formidabil poem în proză. Gest irepetabil, 
fiindcă şontorogul fotbal românesc  poate cel mult să păstreze 
amintirea echipelor ce alcătuiau „buchetul frumuseţii, durerilor 
şi răzbunărilor tinereţii noastre”. Acum, scrie Fănuş în ultimul 
său text de pe patul spitalului, „fotbalul românesc umblă cu 
ulciorul spart, cu umerii căzuţi şi se tot duce prin mireasma 
tăcerii”. Cum se vede, omul-zâmbet, omul-spectacol, îmblân-
zitorul de vorbe a plecat definitiv către cine ştie unde, profund 
întristat de toate cele. Bine măcar că n-are cum să mai citească 
pseudo-omagiile pe post de necrolog pe care i le consacră 
confraţi din altă generaţie. Adică, exact cum scria Fănuş: 
„Observ, plin de furie, că, de la o vreme, ori de cîte ori dispare 
în noaptea veşniciei un scriitor român de prestigiu, imediat, din 
deşertul gîndirii se ridică doi, trei sau patru vulturi hoitari care 
se reped să-i smulgă celui dispărut orice urmă de virtute sau 
talent.”   

 

Mircea Radu IACOBAN 
 

 

MAGIC IANUL 
 

Fănuş era nu doar când scria un gheizer de cuvinte. Parcă se 
scăldase „În văpaia lunii”. În clipa în care se apuca să vorbească, 
cu un fel de bolboroseală, de clocot, aveai senzaţia că dă la iveală 
cuvinte până la dânsul nerostite. Cele mai multe erau ştiute şi 
chiar răsştiute, dar scriitorul le combina cu o magie care le 
transforma în bijuterii de limbă, cel mai adesea „afurisit” de 
frumoase şi expresive. Era  om de condei şi fabulos „genitor” de 
limbă literară din tălpi  până-n creştet. Talentul respira la Fănuş 
prin toţi porii, aşa cum fumegă bălţile Brăilei natale în dimineţile 
de primăvară, la ceasul mijirii soarelui. Îi plăcea la nebunie să 
trăiască mistuitor viaţa şi vibra tot timpul ca o coardă întinsă de la 
o vioară Stradivarius. Era masiv, un urs care se învârtea greu, dar 
sălăşluia în sufletul lui o bunătate şi puritate de copil, parcă 
anume tocmită să i se potrivească şi să se întemeieze 
diezmierdatul prenume de Fănuş, altfel în contradicţie cu statura 
de Sfarmă Piatră. 

Mi s-a revelat această latură poate mai tainică, oricum 
necitibilă la prima vedere, mai cu seamă în întâlnirile noastre 
ieşene. Au fost patru la număr. Eu, preţuitor de meşter de cuvinte, 
îl citeam cu nesaţ încă din anii de facultate. Cărţile lui de proză 
scurtă, Ningea în Bărăgan, Somnul de amiază, Dincolo de 
nisipuri, Cantonul părăsit şi mai târziu romanul Îngerul a strigat, 
mi-au fost şi îmi sunt la inimă. Era altfel decât Sadoveanu, de a 
cărui minunăţie de scris mă îmbibasem încă din Fălticenii mei, 
dar se înrudea cu acesta prin forţa de seducţie a lexicului cu 
arome bătrâne, însă de fel anacronic, ci cu reflexe contemporane 
uimitoare. Amândoi acești magi ai scrisului torceau caierul lânei 
de aur a poveştii şi povestirii fără de moarte. Unii dintre 
comentatori îl limitau la dimensiunea  de ţesător neîntrecut de 
vorbe de mătase, ignorând instinctul tulburător al misteriosului, la 
care face referire Eugen Simion şi arta de a inventa o atmosferă 
de un pitoresc afin cu mateinul din Craii de Curtea Veche. 
 

Grigore ILISEI 
 

(continuare în pagina 14) 

Dacă Nichita Stănescu a făcut şcoală, schimbând pur şi 
simplu paradigma poetică a ultimelor decenii din secolul XX, cu 
răsfrângeri în noul mileniu, prin Fănuş Neagu, care coagula în el 
seve din Creangă, din Sadoveanu, din Craii de Curtea veche, din 
Kira Kiralina, putem spune că se încheie o vârstă a prozei 
româneşti. Este greu de presupus că cineva, cândva, va scrie, nu 
ca el, ci în spiritul prozei lui.    
 
                                                            Nicolae TURTUREANU 
 

INST ITUȚ IA  A MIC IȚ IE I  
 
  Fănuş suferea de gută. Cum şi subsemnatului îi dădea 

târcoale „boala boierească”, mă consulta ades în legătură cu 
medicaţia şi conduita bolnavului. „Numai să nu-mi pomeneşti 
de regim!” – îmi interzisese de la bun început. (Desigur, despre 
regimul alimentar fiind vorba.) În urmă  cu vreo cinci-şase ani, 
mă  sună, vorbim de una, de alta şi-l întreb ce efect are cura de 
„Milurit”. 

– Ce gută, mă, dă-o-n (aşa şi pe dincolo) de gută, am 
cancer generalizat. 

Telefonul fiind pus pe speaker, a răsunat în tot biroul; o 
actriţă şi-a făcut cruce, mumurând îngrozită: „glume de astea 
nu se fac!” Fănuş a auzit-o: „Bine, luaţi-o ca glumă”. 

Dar n-a fost. 
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SCRISORI NETRIMISE 

 
– dedicaţie târzie lui Ioanid Romanescu – 

 
Scriu ziua şi noaptea scriu 
direct pe verdele pădurii 
ori pe suluri de zăpezi, 
la gura peşterii în formă de S; 
Am scris şi pe negrul corbului 
ce plana în golul muntelui, 
am scris şi pe blana lupului, 
pe respiraţia lui, pe sângele meu, 
fiindcă sângele nu scrie de două ori... 
 
Am scris ziua şi noaptea dar 
n-am prin cine să trimit scrisorile 
de-aici din cimitirul liliput 
şi el îngropat în ierburi. 
(Uneori am scris în intrânduri 
din care nimeni nu mai ieşea!) 
 
Într-o zi vor veni nişte copii 
mirându-se de corbul cel negru 
care scrie cu aripa în caietul azuriu, 
despre strigătul meu de demult, 
păstrat într-o scorbură de paltin! 
Vor scrie şi ei ce poate n-am scris 
trimiţând scrisori din munte-n munte, 
 pentru doamna noastră singurătatea! 
 
Şi totuşi scriu, şi ziua şi noaptea, 
şi scrisul creşte ca un miriapod 
care leagă cu umbletu-i rădăcina 
de vârful pădurii, unde eu am fost! 

 
 

 
ȘERPOAICA 

 
Când zboară pe dealuri lebăda iernii 
şi către ziuă drumurile satului 
par sicrie albe lunecând printre case, 
mi-aduc brusc aminte de şerpoaica 
plină de ouă din Râpa Zbancului... 
În Râpa Zbancului iulie evapora ochiul 
de apă din care beau fetele lui Chirapont 
când mergeam cu vacile la păscut, 
când Alistir, flăcăul din flori, 
dar şi văcarul satului o căuta pe maria 
în timp ce eu urmăream şerpoaica, 
s-o văd cum aruncă oule în iarba zimţată 
direct în fundul râpii –  
mai încolo stătea cineva şi plângea 
fiindcă stătea şi plângea, fiindcă 
era duminică şi fecioara maria 
o aştepta la biserică... 
Acum e tot duminică, eu văd prin sunetul 
clopotului nevăzut de părinţi, 
e duminică acum când scriu la fereastră 
şi te văd cum şi tu îţi aminteşti 
de şerpoaica aceea în iulie, 
când zboară pe dealuri lebăda iernii, 
când drumurile satului par sicrie albe 
lunecând cu casele albe ca ouăle 
şerpoaicei aruncate în iarba ascuţită 
din fundul Râpii din ţinutul Zbancului! 

 

   
CĂUTĂTORUL DE VIPERE 

 
Numai cine ştie cărarea muntelui 
apropie în amiază gura de izvor, 
El, fiul muntelui, culege din copilărie 
arcurile negre-verzui, cercuri strânse  
pe faţa ridată a pietrei –  
dar câteodată totul se rostogoleşte 
pe panta vânătă a muntelui, 
pe când roua, încă fiind, acoperă 
pe jumătate frunza de mătrăgună 
lângă aripa ierbii necălcată de picior  
de om, de copite sau gheare de sălbăticiuni. 
 
 
Cioplită cu numele ei, creanga de ulm 
cheamă cu foşnetul abia auzit 
vietatea împletind iarba ca un sfredel,  
mereu viu în umbra pădurii... 
 
 
Atunci a apărut ea, mare şi galbenă 
ca un bici de foc, ea, regina viperelor, 
indiferentă de mine, exersând uşor 
rostogolirea peste pietre şi gâze, 
peste falii subţiri de pământ, 
spiralând însăşi cărarea la amiază –  
 
 
Cu ţipăt mut, aflat la primul lui cules 
de vipere, copilul îndreptă degetul 
către braţul tatălui care lumina 
într-un cerc de foc – atingere-stingere; 
Arcul zvâcni apoi, în scoarţa copacului, 
Dată într-o parte, abia lăsând să 
se vadă adâncul din adâncul 
pământului îngropat în rădăcini. 
Acolo, abia vizibilă, cu sunet stins, 
luneca ea – regina, gata să eclozeze 
la vederea frumoasei copile, 
culegătoarea de vipere din 
munţii cei aleşi de vânătoare! 

 
 

GROPILE 
 

Le-am văzut nu numai pe peliculă, 
groapa poate fi de var, am pipăit-o, 
pare o oală mare cu lapte prins 
care menţine aroma trupului 
care a fost –  
poate fi de nisip – groapa de sărit, 
peste care trupul încordat ca un arc 
se destinde, plutind aproape 
margine de margine –  
 
Groapa poate fi – groapa de fumat, 
(la treierat când snopii străluceau 
în furcile femeilor, tatăl fiind tânăr!), 
când bătrânii rupeau fâşii din ziar 
şi-şi răsuceau ţigara de tutun 
din frunzele galbene de pe deal, 
în fuioarele de fum pluteau parcă 
spre cer în ritmul sacadat 
al batozei de treierat –  
 

   
Poate fi şi groapă de cimitir,  
tăiată geometric adânc în pământ, 
uneori peste altă groapă, că uneori 
gropile se ţin lanţ; atunci groapa 
cea nouă se află la mijloc: deasupra 
cerul oval pe care se profilează 
cei care plâng, chiar pe ei se plâng, 
dedesupt cei care au plecat 
într-o corabie bătută în cuie de lemn! 
 
Groapa de var n-are, 
Groapa de nisip n-are, 
Groapa de-ngropare n-are, 
nici una n-are apă de izvor! 
Oricum groapa rămâne groapa 
să rimeze cu sapa 
să rimeze cu pleoapa! 
 
Întrebaţi săpătorul de gropi, 
el ştie până şi faptul că de ce 
sâmburii de prună încolţesc 
în cămaşa lor largă!... 

 
 
 

CINE 
 

Cine s-a căţărat într-un stejar 
mai nalt decât turla bisericii din sat, 
 şi a dormit nopţi în şir 
pe creanga plutind peste rândurile 
de vie americană (creanga era 
ca o mână uriaşă, cu degetele desfăcute 
către lacrima zorilor de ziuă), 
numai acela strângea între două degete 
căciuliţa ghindei 
ca un sex de copil abia născut, 
în care vântul şuiera toate jivinele 
din Râpa Zbancului şi-ale lumii! 

 

 
 

EA NU 
 

Când mâna ei descheie 
catarama ascuţită a sandalei 
sângele meu dă buzna la hotare! 
Pedeapsa atunci e una: tai rochii 
din pânzele corăbiei mele, 
ţesute cu versurile care mă leagă 
de primele iubiri rămase la orizont, 
precum chitara lui Femios 
la picioarele Penelopei 
prevestind susurul sângelui 
dar şi vocea poeziei! 
Când mâna ei descheie catarama sandalei 
catargul corăbiei s-aude-nverzind 
în apa cântătoare pe care eu o vedeam 
şi-o auzeam, dar ea nu, pe mine nu! 
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STERIAN  VICOL 
Născut la 9 mai 1943, în Țuţcani, jud. Vaslui. Membru al USR. Debut editorial în 

1976, prin concurs, la Editura „Eminescu”. A publicat 15 cărţi de poezie. Preşedinte al 
Societăţii Scriitorilor „C. Negri”, cu sediul în Galaţi. Redactor şef al revistei de cultură 
„Porto- Franco”. Iniţiator şi organizator al Festivalurilor Naţionale „Costache 
Conachi”, „Grigore Hagiu”, „Hortensia Papadat-Bengescu”. Intre premiile primite, 
premiul pentru poezie, al Filialei Iaşi a USR, pe anul 2006. Are în lucru volumul  
Memoria lui Femios, din care fac parte şi poeziile publicate în această pagină.   

 

„Poate să existe carte fără poezie? Dar poezie fără 
versuri? Geneza=Facerea. Poezia=Facerea. Așadar, 
Poezia=Geneza (Geneza fiind întâia Carte a Bibliei, 
Poezia însumând graiul și visarea unui neam). Cred că 
există clar o geneză a poeziei, cum există o poezie a 
genezei. Poezia și geneza sunt ca sămânța auzului și a 
vederii, iar între ele Ființa! Nu spunea undeva Nichita? 
„Mă doare ceva între auz și vedere”.  

Dunărea ca apă primordială a născut și genii și 
monștri de-ți vine uneori să n-o mai cânți. Mai spun că 
între Poezie și Geneză se înalță zbuciumul Fluviului dar 
și clocotul sângelui, bun conducător de lirism”. 

 
Sterian VICOL 
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Sebi şi propriile mâini retezate sub ceafă. Deasupra, 
exact pe crucea ochilor, baioneta lipită cu scoci pe tavan. 
Baioneta de război. Lângă geam, tuşind în ţigară, Maiorul. 
Eu - în completarea nesfintei treimi. Şi nu ne duce pe noi în 
ispită, şopteşte Sebi, deşurubând capacul de tinichea al 
sticlei. Bea, maiorule, că ne iubesc scoţienii. Uite, dacă ţi-ai 
pune un kilt, te-aş imortaliza în cel mai cel portret. Te fac 
gigea, catastrofal de mişto, în spagatto pe coama pianului: 
Maiorul şi Revoluţia Culturală. Şi-ţi pun în mâna neocupată 
o panseluţă.  

– Dar ailaltă o faci amputată, Sebi ? 
Nu, omule care vede tot, ailaltă are rău de pahar, de 

sticlă. Fojgăie, bâjbâie undeva, pe un alt raft, în alt orizont. 
Jar ars, sfârâit de peşte pus în saramură. Aburi. Scurt 

circuit. Jale. A murit cafeaua. A murit şi Daxy. A murit cu 
multe întrebări suspendate de răspunsuri. Unele. Cu mutra 
lui de păpuşă fiartă, să mă ierte Avraam şi ceilalţi profeţi cu 
tichie, a umplut sala de priveghi cu îndureraţi. Mă uitam la 
unul, la altul şi mă întrebam, de idiot ce sunt, care din ăia o 
fi orfan de taică-său, bunică-său împuşcat în ceafă de mortul 
dintre flori. Că l-am întrebat odată: Băi Daxy, de ce-ai  
făcut-o? Ce? Ai împuşcat oameni. Nu? Da. Şi n-ai 
coşmaruri? Nu ţi-i teamă de posibila răzbunare a vreunui 
urmaş? Nu. Între proscris şi prescris e o literă de mii de 
kilometri. Atât de mare, de uriaşă, că, în proporţie, exclude 
lectura. Una e fila, altul e capitolul. Morţii mei nu sunt 
arhivaţi, ci doar trecuţi în teorie, la subsolul cu nu 
interesează. Mai nasol e cu unul ca tine. Generaţia de 
dincolo de pumni şi ghionţi, chirurgi de laser pe creier, pe 
trăiri şi sentimente. Oricum ar fi, eşti trecut pe lista de gunoi 
menajer şi la cei care au dat cu subsemnatul pentru un rahat 
de excursie europeană, un circuit, o bursă, o ridicare pe 
vârfuri dar şi pe lista celor cărora li s-a strâmbat paşaportul, 
li s-a spart nunta sau ce a mai fost să fie. În spatele celor de-
alde tine, îngerii catacombelor transformate în crâşme,  cei 
de-alde mine nu se văd nici în câtimea respiraţiei. Iar pe tine 
te doare capul de câţi îţi suflă direct în ceafă. Mie şi 
celorlalţi clasici ni se cam rupe în paişpe. Aşa cum li se rupe 
băieţilor lustraţi, mangalagiilor de partid sau turnătorilor cu 
dosarele băgate în clor. Ăştia, piromanii de cuvinte, de 
propoziţii, vâră oxigen să crească pălălaia, să se sperie 
prostul şi să-l aplaude când se pişă pe perfectul compus şi 
sting pericolul. Al cui pericol? Că ăştia de s-au băgat în faţă, 
au venit cu lumânările gata aprinse prin buzunare, conform 
unor protocoale de lupi tineri de care eu şi tu habar nu avem. 
Câţi din ăştia au luat-o la muie? Şi cum s-o ia când au pus 
osânză, discurs, caca-besa super-presa pe partea lor de 
circulaţie? Trag tunuri în poligonul patriei de li se tasează 
viloaiele, palatele şi conturile cu trei sigilii.  

Băi Daxy, tu chiar nu ai nici un Dumnezeu? Poate că am 
sau poate n-am. Asta să-ţi spună el, când te-o primi în 
audienţă. Vezi că eu am amnistie prin bătrâneţe, prin 
iminenţă de pa, pour toujours. Şi mor întristat de morţii din 
jur, morţii în viu, ăştia de-şi lasă la ipotecă izmeană, 
respiraţie, obraz, numai şi numai să fie la  capăt, în vârf, la 
masa pomenii. Eu îs bou c-am tras în câţiva, timp prescris,  
dar ăştia trag oficial şi cu nemiluita în toţi şi nimeni nu-i 
întreabă cum stau în raport cu Dumnezeu, că au abonament 
la lojele din catedrale şi s-au băgat prea în faţă de nu-i mai 
percepe nimeni de cum sunt cu adevărat. 

 

Călăul şi tricicleta, bombăne Sebi aşezat în poziţia lotus şi 
baioneta desprinsă din scoci cade exact în spatele lui, 
milimetric, în crucea ochilor care ar fi fost acolo. 

– Ţi-a murit moartea, Sebi. 
–  Asta e treaba ei,  nu a mea.  Cât despre Daxy,  nume ca 

de jigodie, îi faci un serviciu necuvenit, maiorule. Janghinosul 
ăla trebuie şters din memorie, din absurda încercare de a-l 
pune între profeţii apocalipsei. Nu merită.  

Uită-te pe geam, dincolo de gagici, şi fă statistică: pe 
stânga una, două, trei bănci şi trei farmacii. Pe dreapta încă 
două bănci şi trei farmacii, plus una pentru câini. Toate 
particulare, toate proprietate la parterul blocurilor construite 
de ăştia care fac băşici la degete pe rate şi dobânzi, care iau 
jumătăţi de reţete, sferturi de băutură şi potecuţa marilor 
descoperiri geografice. Iar ăia de ne fac taxele şi-au tras 
Europa sub cur, se distanţează, bagă găuri în cer şi în 
caşcavalul tot mai brânză al patriei. Şi mai rămânem în 
discuţie doar noi, aceştia: trei tâmpiţi care-şi omoară ficatul 
antamat, fără să ştim, la morga pentru transplanturi. Cel puţin 
avem atitudine, dizidenţă alcoolică. 

Prefectura. Clădire de patrimoniu, cu o meticuloasă 
recompunere a amănuntelor, inclusiv basoreliefuri ale 
călugărilor franciscani meditând la cernerea vieţilor. 
Episcopia convenise prelungirea închirierii în aşteptarea 
încheierii noii construcţii oficiale. Clepsidra lucra asemănător 
tuturor dar nisipul era pe sfârşite. 

Biroul prefectului, flancat de ogiva  din care, altădată, 
Sfântul Francisc întărea binecuvântările prelatului, părea 
acoperit de pene de papagal, încercare de artă pop, de salt într-
o nouă realitate. Culorile însă erau condamnate de cenuşiul 
tern al zidurilor. Insignifiant, turtit de tavanul bordurat de 
însemne grafice secretizate, al doisprezecelea prefect pe 
ultimii şapte ani părea nepotrivit aşezat pe şeaua fotoliului, 
crispat, în aşteptarea cabrării şi a inerentei căderi. A 
douăsprezecea, desigur. Mult mai acomodat pietrei, 
subcivilizaţiei de beci, secretarul guvernamental Foia. Ţogăia 
de marginea ceştii masându-şi pulpa piciorului ridicat pe o 
banchetă joasă, piesă de patrimoniu şi de scaun de spovadă. 

–  Cum stăm, Tănăsescule? 
Capăt de aşteptare, palmele celui întrebat ventilează prin 

dosare, alergare absurdă de degete pe o claviatură inexistentă, 
clinul urechii prelungit către Foia: gama, registrul, tonalitatea. 

–  Stăm prost, Tănăsescu, prost. Catârul de farmacist ne 
scoate din contract, din convenţii, din sala de festivităţi 
bancare. Cât m-au bombardat cu telefoanele, faxurile, cu 
locotenenţii de bal mascat, era suportabil.  În regulă.   

În regulă a curs şi dublarea, triplarea mizelor, nuanţarea 
paragrafelor de negociere. S-a ajuns la soluţia bursei Emelala 
portocala, acte, chestii, frecţii. Cald, cald, fierbinte şi ne lovim 
de încăpăţânarea ăstuia. Dincolo de temporizări, tampoane, de 
aproape o lună nu mai avem nimic peste mal. Gheaţă. Iar pe 
gheaţă oricine îşi poate rupe picioarele, gâtul, cariera. Băga-
mi-aş. Ăia vor să-l îmbrace în aur, să-l bage în vitrine şi trai 
pe plai, ăsta nimic, i se rupe şi continuă să adune săru-mâna şi 
mulţam de la tot soiul de zdreanţă în bârlogul lui de vraci cu 
patalama.  

Un fâşâit ciudat, pe unghiul de penumbră dinspre ogivă. 
Dialog mimat al întrebărilor. Negarea de surdo-mut a 
prefectului. Sincopa, spirala rememorărilor: chestia cu fabrica 
aia, scandalul de etichetă, cota parte pe inox, fier, terenurile 
din metropolitană, da, au fost ceva întâmplări. 

Dar dacă ăsta, omul submersibil, este aici, tolocăneşte ca 
pe mijlocul câmpului fără fereală, fără timorări, atunci cine 
mama naibii ar putea să fie mai deasupra, peste sistem. Şi se 
ridică. Odată cu Foia. Scara metalică, scara de bibliotecă 
aşezată pe muchia ogivei şi treaptă cu treaptă, felin, urcuşul 
colonelului. Sus, într-o crăpătură, încercând să se contopească 
cu piatra, un şoarece alb.  

Zvâcnetul braţului,  
palma,  
saltul  
şi menghinea pumnului.  

Pradă lepădată în coşul de gunoi şi licărirea primilor stropi de 
sânge pe marginea palmei. 

– Vezi, Tănăsescule,  ăştia micii muşcă. Îşi apără rahatul 
lor de viaţă. Şi dă ceva tărie  
că nu ştii ce boală o fi dus cu el. Să mori dintr-o muşcătură de 
şoarece! Ha! Ha! Ha! 

Sigur că Foia nu a ajuns întâmplător aici, se ciocneau în 
capul prefectului presupunerile. I s-a raportat incidentul cu 
directorul clinicii. Refuzul aceluia de a dezafecta laboratorul 
lui Manoilescu de a-i interzice practica medicală în calitatea 
lui restrânsă de farmacist. Rapoartele de inspecţii, imposibile, 
cu trucaje funcţionăreşti penibile. Până şi primarul, pe 
frânghia moale a dosarelor cu asfaltările, vila, fiu-său şi tot a 
zis că presiunile pe Manolo devin supărătoare, interpretabile. 
Că ar trebui să fie lăsat în ce ştie el să facă, oricum, poate 
singura firmă privată de utilitate publică din oraş. Ce 
particulară, că era în domeniu de stat dar neprimind foloase, 
fapt clarificat şi răsclarificat, etichetele nu mai contau. 

– Omule, era să uit de ce am venit. Retragerea. Fă-o-n 
alb înainte să vină aia oficială, la care încă se pun virgule. 
Fă ce ai de făcut, să te salute lumea de pe peron, şi valea. 
Uite că a prins coajă. Dinţi mici. Am auzit de la unul că 
muşcătura de iepure poate fi şi mortală. Oricum, doare a 
naibii de tare şi asta de şoarece. Dar de unde tocmai un 
şoarece alb? 

 

(fragment din romanul Manolo, mirele iubirii, în curs de 
apariţie la Editura Performantica) 

AUREL BRUMĂ – 65. Născut la 20 mai 
1946, Nicoreşti,  jud. Galaţi. Absolvent 
Filologie, Iaşi (1969), Jurnalistică (1997). 
Redactor realizator – Radio Iaşi, 1975/2010. 
Poet, prozator, publicist. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România. Cetăţean de Onoare al 
municipiului Tecuci –  2006. Membru fondator, 
Societatea Culturală „Joseph Schmidt” 
Suceava. Preşedinte al Asociaţiei „Scutul 
Albastru”. 15 cărţi de poezie, proză, 
publicistică, interviuri. Deţinător al unor ono-
rante premii, în ţară şi în străinătate, între care 
Premiul pentru cea mai bună carte de proză 
umoristică, „Inima de rezervă”, la Festivalul 
Naţional de Umor; Premiul I de la Franco-
phonie, Poesie, Jeux du Douaisis, Roost 
Warendin, Franţa. În curs de apariţie: Doctor 
Manolo, mirele luminii, roman, Umbra 
păsării pe cer,  reportaj, eseuri, Mansarda cu 
sticleţi, proză satirică.               

(...) Lirismul, cealaltă coordonată principală a 
prozei de această factură, transpare în 
permanenţă, atât în tonalitatea evocării cât şi în 
faptele şi scenele rememorate. Copiii, de pildă, 
inventează jocuri mai aparte, cum ar fi jocul de-a 
nimicul, joc într-adevăr în acelaşi timp poetic şi 
fortuit, căci trebuie să înşiri cuvinte ce rimează dar 
care nu trebuie să însemne nimic; cel care spune 
un cuvânt care înseamnă ceva este pedepsit. 
Suntem parcă în domeniul rimelor fără sens ale lui 
Edward Lear...    

Alexandru CĂLINESCU, 1975 
 
(…) E o vorbire aforistică, parabolică, dincolo 

de ternul consumator al clipei. O invitaţie către 
trăirea autentică, către izvoare. Acest lucru îl simţi, îl 
trăieşti citind cartea. E un palpit extraordinar. E o 
lume pe cale de disoluţie. O lume care încearcă să-
şi recupereze trecutul şi, cât de cât, să-şi 
amaneteze prezentul pentru viitor. 

(...) Şi zice el undeva, în carte, că „aripilor de 
îngeri nu se cuvine să le numeri penele”. Apropo de 
scriitor, de creaţie, de creativitate: eu am să-i 
număr, totuşi, penele, fiindcă el are pană de 
prozator, are pană de poet, pană de dramaturg, 
pană de automobil câteodată şi, conform figurii, 
pană de vultur pleşuv.  

 

Nicolae TURTUREANU 
 
(...) Din punctul meu de vedere, această carte îl 

reprezintă pe Aurel Brumă cel dinlăuntru, cel pe 
care raporturile sociale au încercat să îl ascundă, 
să îl protejeze. Dar adevăratul Aurel Brumă se 
găseşte în această carte „Atins de aripă de înger”. 
Şi am să mai spun ceva. Sunt destui creatori pe 
lumea asta, dar sunt extrem de puţini oameni în 
preajma cărora actul de creaţie se simte bine. 
Vreau să vă spun că Aurel Brumă este, din punctul 
meu de vedere, unul dintre aceşti oameni.  

 

Alexandru  DOBRESCU   

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

un șoarece alb 
proză de Aurel BRUMĂ 

Elena Greta Apostol 
Quadriptic erotic 
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„trădare, trădare,  
dar s-o ştim şi noi...” 

 
Rezultatele unei judecăţi, concluziile unui raţionament, 

depind de premizele de la care porneşti, de punctul de 
vedere adoptat, de poziţia pe care te plasezi. 

A te situa pe o poziţie radicală în judecarea problemei 
„trădării”, de către intelectualii (de fapt de către scriitorii) 
români, a uneia sau alteia dintre taberele politice aflate în 
confruntare, după 23 august 1944, înseamnă automat a 
ajunge la o concluzie la fel de radicală: cine nu e cu noi, e 
împotriva noastră! Toţi cei ce nu se plasează pe aceeaşi 
poziţie cu Judecătorul, sunt deci trădători. Un asemenea 
raţionament este viciat de formularea incorectă a premizelor. 
Trădător este cel care face parte dintr-o tabără şi trece în 
tabăra adversă, nu şi persoana neînrolată. Având în vedere 
preconcepţia românilor că politica e o activitate imorală, 
necinstită, murdară etc., majoritatea populaţiei şi parţial a 
scriitorilor era neînregimentată politic, deci nu putea trăda. 
Un alt viciu al acestui raţionament este acela că nu ţine 
seama de împrejurările, factorii, cauzele ce au determinat 
trecerea dintr-o tabără în alta, fiind lipsit de nuanţe. Când 
eram copil şi ascultam basmul în care Făt Frumos, aflat în 
luptă cu Statu Palmă Barbă Cot, solicită ajutorul Ilenei 
Cosânzeana, eram revoltat de răspunsul (trădarea) acesteia -  
„oricine va birui, tot un bărbăţel mi-o fi!” Cum să nu alegi 
estetica, pe Făt Frumos! Astăzi însă, mi-am nuanţat poziţia: 
dacă Ileana Cosânzeana era suprarealistă? Ori cubistă şi sub 
influenţa lui Picasso îl prefera pe Statu Palmă, nu 
frumuseţea clasică a lui Făt Frumos!  

Într-o societate democratică şi cu o economie de piaţă, 
factorul politic nu deţine o poziţie de monopol asupra 
exercitării activităţilor spirituale (culturale) sau materiale 
(economice). Intelectualul este o persoană care îşi câştigă 
existenţa prin activităţi ale spiritului. Se spune că, dintre 
scriitorii români, doar Sadoveanu şi Rebreanu au trăit din 
scris, ceilalţi scriitori asigurându-şi existenţa şi printr-o 
slujbă. Existenţa mai multor partide politice şi a economiei 
de piaţă, oferea intelectualului (scriitorului) posibilitatea 
unor opţiuni alternative în obţinerea unei slujbe şi în 
publicarea scrierilor sale. Pe cine a trădat Mihail Sebastian 
când, în noaptea de 23 august 1944, a contribuit la 
redactarea primului număr al ziarului comunist România 
liberă? Pe nimeni, căci nu era funcţionar al regimului 
antonescian care-l situase într-o categorie inferioară de 
cetăţeni, PCR devenise partid legal şi participa la 
guvernare, iar restabilirea Constituţiei din 1923, prin 
decretul regelui Mihai, îi dădea libertatea opţiunii politice. 
Vor fi existat şi treceri dintr-o redacţie în alta, dar ele nu 
pot fi socotite trădări decât în cazul în care scriitorul era 
membru al partidului părăsit. Fripturişti erau de obicei 
politicienii.  

După 30 decembrie 1947 situaţia se schimbă. Deşi 
existau mai multe partide politice (până în 1958), toate se 
aflau sub tutela PCR, care exercita un adevărat monopol 
politic dublat de monopolul economic instituit prin 
naţionalizarea din 1948. Monopolul politic şi economic 
exercitat de PCR a limitat opţiunea intelectualilor (scriito-
rilor) în exercitarea profesiei şi în asigurarea mijloacelor de 
existenţă. Ori promovau politica partidului la ziarele, 
revistele şi editurile PCR (de stat), ori… Legea existenţei 
este: primum vivere, deinde philosophari! Arghezi a 
încercat să-şi asigure existenţa vânzând produsele agricole 
obţinute la Mărţişor. Pentru el, dar şi pentru alţii, dilema 
era faustiană! Ieşea din domeniul culturii şi intra în cel al 
agriculturii, pentru tot restul vieţii? Atunci când eşti 
conştient că te-ai născut pentru a spune ceva şi a contribui 
cu ceva la dezvoltarea culturii, când ai de ales doar între 
colaborare şi ratare, soluţia nu este decât să dai Cezarului 
ce este al Cezarului ori ( pentru a nu fi acuzat de părtinire 
de către anticomunişti) să te faci frate cu dracul până treci 
puntea, (în cazul în care apuci să o treci şi nu mori înainte 
de 1989).  

Dacă până şi unii boieri (Al. Rosetti, Bălăceanu-Stolnici) 
au înţeles asta, ce putea face unul ca G. Călinescu? Să 
regreseze pe scara socială la nivelul mamei sale, spălă-
toreasă, după ce studiile şi talentul îl ridicaseră la nivelul de 
strălucit universitar? Cei ce au avut şansa de a se afla în 
exteriorul ţării, în momentul instaurării regimului comunist 
ori de a pleca din ţară după aceea, îi consideră trădători pe cei 
ce şi-au continuat activitatea culturală în ţară, acceptând 
restricţiile libertăţii de expresie şi directivele (orientările) 
regimului privind creaţia culturală. Dacă toţi aceştia au fost 
realmente anticomunişti adevăraţi, atunci trebuie să li se 
spună că, părăsirea câmpului de luptă ori rămânerea în afara 
lui, în timpul confruntării, este trădare, este dovadă de 
laşitate? În fond ce au obţinut cei ce au părăsit teritoriul 
controlat de „Cezarul comunist”? Au avut ei mai multă 
libertate de exprimare? Au avut cam tot atâta libertate ca şi 
cei de la Glasul patriei – criticau ce şi cât dictau Stăpânii. 
Memoriile Monicăi Lovinescu, jurnalul lui Virgil Ierunca şi 
jurnalul lui Paul Goma abundă în informaţii privind 
restricţiile (cenzura) exercitată de „proprietarii” posturilor 
Radio France şi Europa liberă. Existau limite până şi în 
exprimarea anticomunismului lor, atunci când cancelariile 
occidentale promovau o politică de înţelegere cu Moscova ori 
cu Bucureştiul.  

Raporturile cu factorul politic (Cezarul) constituie 
principalul criteriu în formularea acuzaţiei trădării, de dreapta 
sau de stânga, a scriitorilor români. Care erau alternativele? 
După 1947, scriitorul putea opta pentru: încadrarea în 
sistemul comunist (Cezarul din Est), ratarea prin tăcere 
(scrisul pentru sertar, pentru un viitor care nu se ştia dacă va 
mai veni), închisoarea sau exilul. Ce-l aştepta în exil? Cerinţa 
încadrării în sistemul occidental opus comunismului (Cezarul 
din vest) sau beneficiul unor libertăţi pe care nu le putea 
fructifica întrucât nu cunoştea limba şi mentalităţile – nu poţi 
scrie pentru un cititor pe care nu-l cunoşti.  

„Trădarea” intelectualilor este drama scriitorului român 
care, pentru tributul plătit altui Cezar decât al confratelui, se 
vede acuzat de către acesta de… trădare. 

Este drama lui Constantin Virgil Gheorghiu, care a  
introdus scene antisemite, pe gustul factorului politic 
antonescian, în Ard malurile Nistrului, a dat o lovitură 
financiară şi de imagine scriind Ora 25 conform normelor 
occidentale şi a clamat în deşert că poate să scrie şi un roman 
prosemit, pe gustul americanilor, pentru a se disculpa de 
închinarea la alt zeu în tinereţe. 

Sau drama lui Eugen Barbu, nevoit să scrie Şoseaua 
Nordului, după tipar comunist, pentru a-şi răscumpăra, în 
ochii stăpânilor zilei, vina de a nu fi respectat acest tipar în 
Groapa. 

Este drama lui Vintilă Horia, silit să renunţe la premiul 
Goncourt, pentru romanul său Dumnezeu s-a născut în exil, 
din cauză că anterior plătise Cezarului vremii, cu articole 
profasciste şi pronaziste, onoarea de a fi numit într-un post 
diplomatic la Viena. 

Sau drama lui Eugen Jebeleanu, adept al ideilor de stânga, 
care, dezamăgit de materializarea ceauşistă a acestor idei, 
alege o formă copilărească de protest: îşi scrie volumul 
Hanibal folosind vechea ortografie cu î din a! Era la o vârstă 
la care, nici închisoarea în ţară, nici ratarea în occident, nu-i 
surâdeau. 

Este drama poetului Virgil Ierunca, cel ce a lăsat deoparte 
poezia şi a practicat pamfletul politic în care, trădându-şi 
opţiunile troţkiste (comunist internaţionalist) a combătut, 
alături de capitalismul occidental (vizat de revoluţia mondială 
troţkistă), stalinismul şi ceauşismul (comunismul naţionalist). 

Sau drama lui Constantin Noica, ajuns să pledeze cauza 
lui N. Ceauşescu pe lângă exilaţi, ca să-şi asigure libertatea 
educării discipolilor (Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu ş.a.) în 
sistemul propriu şi nu în cel oficial. 

Este drama celor care, neputând fi incriminaţi prin opera 
lor, sunt acuzaţi de-a dreptul de colaborare cu serviciile 
secrete de stânga (cazul cel mai recent – Nicolae Breban) sau 
de dreapta. 

Concluzia? O formula chiar unul dintre cei păţiţi, Virgil 
Ierunca, în 1990: scriitorul adevărat trebuie să păstreze 
distanţa faţă de putere. El îşi apără valorile care sunt ale lui şi 
care coincid cu o mare parte din năzuinţele societăţii civile. 
Problema este, zicem noi, dacă scriitorii au învăţat ceva din 
istoria de până acum. Herder spunea că oamenii nu învaţă 
nimic din istorie. Să fim mai norocoşi noi, urmaşii romanilor, 
moştenitorii dictonului historia magistra vitae? 

 
Traian D. LAZĂR 

se doreşte o  
„minima moralia” 

  
Dacă unii scriitori au revelaţia că opera lor trece drept una 

confuză, indefinită şi imprecisă prin însuşi faptul că adoptă 
exprimări neadecvate subiectului, alţii mizează pe înţelegerea şi 
îngăduinţa cititorilor atunci când abuzează de formulări lejere şi 
fără de răspundere. Se poate vorbi aici de o moralitate a textului? 
Nu este suficientă maniera de a pluti în fluxul familiar al vorbirii 
doar de dragul că doreşte aşa ceva cel ce ţine cartea în mână. 
Intenţia devine suspectă şi chiar perversă. Expresiile vagi permit 
receptorului (cititorului) să-şi imagineze cam ceea ce-i prieşte şi 
ceea ce-i este facil. Expresiile riguroase constrâng la o înţelegere 
fără ambiguităţi, la o silinţă conceptuală de care lectura adevărată 
are nevoie şi la care oamenii devin implicaţi etic şi estetic, sensibil 
şi în acelaşi timp sever şi exigent. Se doreşte cu alte cuvinte, o 
„minima moralia” cu care Th. Adorno încearcă să descătuşeze 
potenţialul comunicativ al textului într-o gnoseologie cu efect 
durabil şi salutar. 

Când textul transpiră elemente de morală acesta află motive 
de inspiraţie în viaţa cotidiană, în realităţile naturale şi în chiar 
banalitatea existenţei omului. Cititorul recunoaşte puterea 
scrisului pretutindeni, dar mai ales în cel impregnat de lumina 
răsărită în chip tainic prin harul şi etica scriitorului, care încălzeşte 
sufletul şi transfigurează universul interior. În zorii erei creştine, 
atunci când apologeţii manifestau o simpatie critică faţă de 
cultura clasică, au fost încercări de convertire a filosofiei în 
viziunea unei vocaţii sacerdotale a culturilor. Iată un text al 
Sfântului Iustin Martirul cu o mare deschidere către cultura veche: 
„Am învăţat că Hristos este Primul-născut şi am explicat că El 
este Logosul, la care întregul neam omenesc a fost chemat să 
participe. Cei care au trăit în armonie cu Logosul sunt creştini, 
deşi au fost consideraţi atei, precum la greci Socrate, Heraclit şi 
alţii, iar la barbari Avraam, Anania, Azaria, Misael, Ilie şi mulţi alţii” 
(În Charles Munier. Saint Justin. Apologie pour les chretiens; 
preluare din Nicolae Dascălu. Comunicare pentru comuniune, 
Trinitas, Iaşi, 2000). Este un exemplu demonstrativ, întrucât 
cultura unui neam conţine în ea însăşi „seminţele verbului divin”, 
iar morala şi filosofia textului nu numai că măresc bogăţia 
adunată de raţiune, ci întăresc convingător şi tendinţa spre cele 
bune, spre fapte şi acţiuni demne, spre cultivarea iubirii 
semenilor. Acestor idei se alătură şi scrierile Sfântului Vasile cel 
Mare care sunt considerate drept model creştin de raportare la 
literatura şi cultura lumii. Tradiţia logosului creştin nu poate fi 
detaşată de tradiţia dialogului cultural dezvoltat de-a lungul 
veacurilor. Cărţile de cult stau bine alături de cele de beletristică 
şi de ştiinţă, ca într-un spaţiu fericit de întâlnire şi interferenţă. În 
epoca modernă, scrierile s-au diversificat într-o întreagă 
încrengătură cu varii particularităţi ale discursului, în multe dintre 
ele însă se identifică puncte comune izvorâte din pluralismul 
ideilor şi din însăşi existenţa eticii, neîmpiedicând, la rândul lor, o 
pluralitate de interpretări. Nu sunt puţini cititorii care se îndreaptă 
cu precădere spre scrierile cu responsabilitate morală, cu principii 
de ordin etic pentru a le fi de folos în viaţa cotidiană, pentru a le 
veni mai uşor să înfrunte stările de confuzie şi tulburare din 
realitatea imediată. 

Sunt trei importante priviri asupra lumii: apoliniană, cea a 
raţiunii, obiectivării şi ştiinţei, dionisiacă, cea a pasiunii, fuziunii şi 
posesiunii, hristică, cu privirea iluminată de comuniune şi 
spiritualizare, de empatie şi promovare a calităţilor fiinţei umane 
(după Jean-Marc Chappuis). Poate rămâne fără ecou în suflet 
cititorul căruia îi cad sub priviri scrieri ale lui Vasile Voiculescu, 
Radu Gyr sau Nichifor Crainic? Din conţinutul lor se desprinde 
clar starea hristică, acel duh al suferinţei purificatoare. Legile şi 
taina creaţiei au ceva misterios şi inexplicabil chiar şi pentru cele 
mai pătrunzătoare spirite. Autorul „Poemelor cu îngeri” a îndurat 
necazuri şi nedreptăţi, a fost etichetat drept „poet mistic” şi trecut 
la index alături de ceilalţi mari contemporani ai săi. Tăria de a 
rezista îi va fi venit din puterea interioară şi din dorinţa de-aşi 
scrie opera. „Sonetele” sale rămân o strălucită izbândă a poeziei 
româneşti şi odată cu ele un nume pentru eternitate. După 
lectură, cititorul încearcă complexitatea sentimentului indus, cu 
stări nuanţate în care se intersectează extazul mistic, voluptatea 
gândurilor, ajunse în pragul supremelor elucidări, aspiraţia spre 
arhetip şi demiurgie, dar şi ideea purificării suferinţei prin artă şi 
cultură. Nichifor Crainic şi Radu Gyr au destine asemănătoare, 
amândoi au crezut în justeţea divină a propriilor lor idealuri, în 
iubire şi adevăr. Scrierile lor se înfăţişează cititorilor ca nişte 
„ruguri aprinse”, înzestrate fiind cu puteri mistice capabile să 
răscolească adâncurile sufleteşti şi să le unifice în ideea ortodoxă 
naţională. Cititorul trecut de pragul iniţierii va reuşi să scoată din 
textele scrise cu „ţipăt dramatic şi sfâşietor” cuvântul care arde şi 
zideşte, care salvează transplantarea spiritului în trup şi şansa 
recuperării fiinţei umane. 

    
Nicolae BUSUIOC 
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(1940-1944), coautor al unor cărţi şi manuale 
de istorie. Prodigioasă activitate publicistică la 
reviste precum „Argeş”, „Magazin istoric”, 
„Prosaeculum”, „Revista Română”, „România 
literară” ş.a. Sub tipar, Viaţa regelui Mihai. 
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Încercând să(-mi) lămuresc poziţia faţă de chestiunea 
ridicată de dvs., mi-a venit în minte imaginea atât de 
puternică şi expresivă a căilor noastre ferate (probabil 
fiindcă viaţa mea este astfel organizată, încât sunt obligat 
să le folosesc cel puţin săptămânal). După cum ştim, sau 
putem oricând constata, infrastructura noastră feroviară 
este într-o stare deplorabilă – cu totul uzată fizic şi moral, 
demnă de un muzeu în aer liber, dacă n-ar fi supusă unei 
degradări pe cât de deprimante, pe atât de ireversibile. Ei 
bine, pe asemenea linii ferate antediluviene nu au cum să 
circule adevăratele trenuri ale epocii noastre. Decât, 
eventual, la pas, din pură fudulie, fără nici o utilitate reală. 
Prin analogie, aş spune că degeaba locomotiva scrisului 
tău poate atinge acea viteză a gândirii pe care, în prezentul 
context, am putea-o numi libertate. Vehiculul ideilor tale 
depinde în mod fatal de căile ferate ale inteligenţei 
publice, de reţeaua mentală a „formatorilor de opinie”, 
adică de nişte sisteme extrem de greu de scos din 
provincialismul şi paragina lor…    

Caius DOBRESCU 

„căile 
ferate ale 
inteligenţei 
publice…” 

Poezia în sine e o formă de libertate (spun unii) și 
indiferent de regimul politic în care e scrisă, ea poate sta 
bine „în sertar”, în PC sau poate ieși pe piața cărții și pe 
site-urile autohtone de poezie. Astăzi, deși există libertate 
pe piața cărții, e una mai degrabă iluzorie, prea puține 
traduceri au apărut după ’89 din marea poezie a lumii. 
Cred că în prezent poezia e mai mult un moft al unor 
scriitori care nu se împacă cu „proza ușoară sau grea” 
(depinde de ce vrea consumatorul de romane), cred că 
poezia nu mai are nicio legătură cu libertatea. Astăzi mai 
mult ca oricând poetul nu mai contează, așa zisa libertate a 
transformat poetul într-o mică curiozitate pentru societate. 
Astăzi, ca poeți, prezentăm interes doar în Comunitatea 
Poetică și asta cred că spune totul. Iată libertatea pe care o 
trăiesc! 

Emanuel GURALIVU 

„o libertate 
iluzorie...”

„...scrisul 
nu îţi aduce 

adevărata 
libertate”

Nu de puţine ori, m-am ferit a utiliza mare parte a 
cuvintelor mari, care fie dezvoltă progresiv înţelesuri 
dintre cele mai pretenţioase, fie îşi pierd suflul în 
teoretizări cu pretenţia exhaustivităţii. Sincer, deşi nu aş 
vrea să intrăm în social, libertatea pare a nu mai folosi azi 
la nimic, pentru că nu o înţelegem. Avem pistoale la 
cingătoare, vorbe de proastă creştere în vârful limbii, găşti 
cu ajutorul cărora ne facem dreptate, şi tot aşa. Ştiu, mulţi 
vor zâmbi, dar realitatea literară nu este cu mult altfel! 
Până şi revistele de cultură caută senzaţionalul, adoră 
ineditul, dialogul polemic, deseori căzând în trivialitate. 
Citim doar dacă suntem citiţi, răspundem doar în măsura în 
care propriile opinii l-ar putea transforma pe celălalt. Din 
cele spuse până aici, rezultă că adevăratul sens al libertăţii 
ne lipseşte. Acesta ar trebui să fie scopul ultim al propriei 
existenţe; e cel ce nu poate genera mai multe feţe.   

„în toamna 
lui 1989, 
renunţasem 
la scris...” 

Prima dată, am vrut să răspund scurt, dar 
cuprinzător, că libertatea n-a influenţat în vreun fel 
creaţia mea, de vreme ce mereu „am creat”, mă rog,  mi-
am scris textele pe deplin liber, fără să mă gândesc la 
partid, Securitate, ideologie şi cenzură. Dar ar fi fost un 
răspuns scurt, însă foarte pripit şi, pe cale de consecinţă, 
dacă nu inexact, atunci cu siguranţă incomplet. Pentru 
că, imediat ce-mi exercitam libertatea de creaţie, mă 
trezeam supus la constrângeri îngro-zitoare prin 
limitările la care erau supuse libertatea de expresie şi 
libera circulaţie a ideilor şi a persoanelor! Şi, a naibii 
grozăvie, cu cât eram mai liber în „creaţiile” mele, cu 
atât sporeau parcă şi mai mult celelalte ne-libertăţi! Însă 
mecanismul este mult mai pervers pentru că ajunge să 
obstaculeze însăşi libertatea de creaţie ca atare – nu 
pentru că m-ar fi determinat să mă comport mai puţin 
liber, ci pentru că am ajuns să mă comport astfel mai 
rar! De pildă, sunt absolut convins că aş fi scris mult 
mai multă poezie decât este în cele vreo 250 de pagini, 
cât are antologia Apariţia, dispariţia şi eternitatea 
Eonei – în fapt, opere poetice complete! – de la 
Paralela 45, dacă aş fi debutat la începutul deceniului 
nouă şi nu la sfârşitul aceluia. Nu s-a putut din pricina 
cenzurii, mai mult, am fost eliminat dintre câştigătorii 
concursului de la Albatros, pentru 1980-1981, după ce 
fusesem anunţat câştigător, fiind înlocuit cu un „poet” 
care urma să însoţească, ca traducător, trupele româneşti 
trimise de Ceauşescu în Angola. Faptul că Albatros, ca 
să înăbuşe scandalul sau ca să mă consoleze, m-a 
publicat „la comun” în Caietele debutanţilor pe acei 
ani, n-a stimulat deloc libertatea mea de creaţie. Nici 
faptul că am aşteptat până în 1989 ca să debutez ca poet 
la Cartea Românească, după ce debutasem un an mai 
devreme ca eseist la Junimea, nu mi-a fost de vreun 
folos. De altfel, în 1989, văzând că la Cartea 
Românească îmi apăruse cam o treime din volum, ba şi 
cu titlul schimbat – nici nu ştiu cât din pricina lectorului 
de carte, delicatul poet Florin Mugur, cu care am avut 
discuţii halucinante, şi cât din pricina cenzurii – mă 
decisesem să închei definitiv cariera mea lirică şi chiar 
scriitoricească. Într-un fel, libertatea instalată la sfârşitul 
acelui an în toate privinţele, m-a remotivat,   m-a 
remontat, astfel încât, în 1990, am retipărit la editura 
Junimea, în versiune integrală şi cu titlul iniţial – 
Căutarea căutării – volumul ce fusese atât de schingiuit 
cu un an mai devreme. Şi am reînceput să scriu pe 22 
decembrie, fără să mai iau vreo decizie conştientă, 
voluntară, în această privinţă. Între altele, am scris un 
ciclu de poezii „cretane”, care încă îmi place foarte mult. 
Despre ce „cretă” aş fi putut scrie înainte de instaurarea 
libertăţii? Poate despre cea cu care se scrie la tablă!  

Uitându-mă în urmă, îmi dau seama că, proporţional, 
am scris mai mult în fiecare an de după 1990 decât în 
anii de dinainte. Vorbesc şi de scrisul ca atare, deci de 
„creaţie”, nu doar despre publicat. Aşa că, dacă e să fiu 
sincer, trebuie să recunosc că libertatea, cea deplină şi 
multidimensională, a făcut bine „creaţiei” mele, ba 
chiar şi vieţii mele în întregul său.  

Liviu ANTONESEI 

Dacă după așa-zisa eliberare de sub dictatura ceaușistă – 
iată că, încet, intrăm în alta, mai perfidă, cu acordul tacit al 
intelectualilor români și cu ajutorul unui electorat din ce în ce 
mai sărac şi uşor manevrabil - în scrisul meu nu au intervenit 
modificări fundamentale. Pentru că eu, cum mulți colegi din 
generația mea au procedat, nu am cântat în strună nimănui 
înainte (atitudine plătită cu întârzierea debutului) ca să am ce 
schimba după. Am rămas cu aceleași teme vechi ale mele, mă 
dor aceleași răni deschise de viață, prin biografia mea se 
perindă aceleași personaje care mă subjugă, trăiesc aceleași 
sentimente prin care treceam în tinerețe (cu deosebirea că 
acum le simt mai puternic), am aceleași idealuri (sic!) după 
care alerg de unul singur și le abandonez în fiecare clipă. 
Singura modificare în scrisul meu, fapt ce poate fi perceput de 
orice cititor fidel al poeziei semnate de mine (or mai fi 
existând astfel de cititori fideli?), este doar forma de scriere. 
Am abandonat, pentru o vreme, scrierea în tiparul prozei, fapt 
ce poate fi văzut în ultimele două volume publicate, Insolenţa 
nopţilor, din 2004, şi În aripi de gală, din acest an, pentru că 
nu mai aveam nevoie de un paravan din spatele căruia să 
arunc şopârle. Forma de scriere a poemelor pe care o 
practicam înainte de 1989 îmi oferea şansa (dacă se poate 
spune aşa) să mai strecor câte o şopârlă printre cuvinte – 
poemele mele, unele, erau atât de alambicat alcătuite 
(compuse) şi fără semne de punctuaţie, încât versuri sau chiar 
bucăţi din  ele puteau fi interpretate oricum. Utilizam acel 
dublu limbaj prin care încercam să ne salvăm cât de cât de 
ochiul cenzurii. Nu reuşeam totdeauna, mai ales când cenzorii 
erau ceva mai şcoliţi şi mai familiarizaţi cu limbajul literar, 
erau specialişti în domeniu. Iar noi, poeţii în special, ne 
specializasem în a duce această luptă cu cenzura. Uneori, fără 
să ne dăm seama, ne autocenzuram chiar în momentul când 
ne scriam versurile, ne automutilam poemele încă din faşă, 
lucru de care ne-am debarasat greu după. Evident, toate aceste 
lucruri povestite, să zicem,  unui tânăr pe care nu l-a banat 
nimeni pe internet dacă a scris prostii, par ridicole şi puţin 
credibile. Dar asta e... Nu, concluzia mea ar fi că nu mi-am 
schimbat fundamental scrisul după 1989. Problema e alta: 
scriu din ce în ce mai puţin. 

Nicolae SAVA 

„în scrisul meu 
nu au intervenit 
decît modificări 
formale” 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  aanncchheettaa  nnooaassttrrăă  

CUM A INFLUENȚAT LIBERTATEA 

Am credinţa că libertatea este cea mai râvnită 
condiţie a existenţei umane. Numai în libertate se poate 
cuantifica adevărata dimensiune neperisabilă a exprimării 
vorbite sau scrise; valoarea ei depinde – şi nu este o 
noutate – de vocaţia fiecăruia ce îşi adună numele pe o 
carte. 

Personal, îmi doresc acea libertate în care adevărul şi 
buna cuviinţă să crească din aceeaşi tulpină cu bucuria 
vieţii, a rodirii şi devenirii întru fiinţă. 

Mulţumim invitaţilor care au dat curs întrebării noastre. 
 
 Nicolae PANAITE 

SCRISUL DUMNEAVOASTRĂ? (II) 

 

„Părerile sunt libere,  

dar nu obligatorii” 
 

(I.L. Caragiale)
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„GARANTAT 100%” 
 

Kitsch-ul sado-masochist afirmat de „Lady” (sic!) Gaga 
poate fi provocator şi inovativ pentru mijloacele de 
expresie underground (mai mult pe tema unui nou fashion 
decât strict muzical vorbind, unde e la mare distanţă de 
Sid Vicious, precursorul ei punk din anii ’80!) şi, pe cale 
de consecinţă, poate fi gustat „în masă”, bineînţeles, dar 
ce are, la urma urmelor, a face această scălâmbăială cu 
sclipici anarhist, cu muzica de calitate? 

Ei, şi aici, când eu, ca un „tataie conservator”, nu am 
putut trăi ca atare fenomenul cultural şi m-am şi repezit 
să-l judec, ajungem la miezul controversei lansate de 
Cătălin Ştefănescu. Provocator, el a vorbit de un adevărat 
„Drum al Damascului” (sorry, referinţă culturală inutilă 
pentru cei care doar „trăiesc cultura”!) la Alexandria (cea 
din Teleorman, nu cea din Egipt!) când, după ce apărase 
dreptul la buletin cultural al lui Guţă, bunul Dumnezeu i-a 
îndrumat paşii realizatorului nostru TV către un vesel 
chiolhan (o nuntă multiculturală!) care se desfăşura în 
restaurantul hotelului unde erau cazaţi şi unde oficia, în 
faţa unei asistenţe poleită, la propriu, cu aur, Marele 
Manelist însuşi. Deşi s-a sfiit oarecum să-l garanteze sută 
la sută pe cel aclamat neobosit de nuntaşi (care au stat 
toată noaptea cu telefoanele pornite ca să se împărtă-
şească cultural şi rudele de la bulău), Cătălin Ştefănescu a 
făcut o pledoarie a dreptului la existenţă al manelelor ca 
fenomen social. De acord, fireşte, dar aici intrăm în alt 
orizont de discuţie unde adie poncifele şi insurgenţele de 
blog ale stângii intelectuale. Grup politic din care, mă 
grăbesc să mărturisesc, face parte în Occident majoritatea 
zdrobitoare a celor care ar trebui să constituie pentru noi 
parteneri de dialog privilegiaţi: ei iubesc literatura, 
promovează deschis dreptul la exprimare liberă, fără 
îngrădiri de morală sau limitări naturale (de gen, de rasă, 
de preferinţe sexuale etc.), ei citesc poezie, merg la filme 
de avangardă, se duc la operă sau iubesc necritic, în 
numele multiculturalismului şi al dreptului la exotism, 
toate ţările necivilizate ale Lumii a Treia, precum aceea în 
care destinul crud ne-a aruncat şi pe noi. Mărturisesc că 
am fost şocat să descopăr că oamenii din vest cu care 
împărtăşeam gusturi literare sau artistice erau, zdrobitor, cu 
simpatii de stânga (fie un socialism european edulcorat, fie 
„liberals” americani anti-republicani sangvinari, fie diverse 
forme de grupuscule radicale, anarhiste care profitau cu 
dezinvoltură de sistemul pluripartidismului şi al libertăţii 
de exprimare garantat, invariabil, doar de guverne de 
dreapta). Contrar aparenţelor, nu mă grăbesc totuşi să 
expediez ironic această chestiune pentru că unghiul de 
lectură al stângii intelectuale (nu neapărat al „stângii 
Bamboo” cum a fost autohtonizată, ironic, celebra „gauche 
caviar” franţuzească), reprezentată astăzi de grupul clujean 
de la www.criticatac.ro, este unul demn de luat în seamă. 
Chiar chestiunea lecturii sociale a impactului pe care 
manelele îl au asupra societăţii noastre precum şi 
prejudecăţile „elitelor” asupra acestei forme triviale, dar 
populare, de exprimare muzicală, au fost prezentate extrem 
de interesant pe respectiva platformă1. Astfel încât, atunci 
când Cătălin Ştefănescu vorbeşte despre manele, nu 
vorbeşte neapărat despre valoarea lor muzicală, cât 
antropologică şi socială. Ca să-i răspund pe scurt, pentru că 
văd că risc să construiesc şi eu un fel de conferinţă ad hoc, 
aş spune doar atât:  

Am postat, la solicitarea colegilor de la „Ceaşca de 
cultură”2, o serie de chestii culturale care îmi plac şi am 
încercat să-i conving că merită să fie interesaţi de cultură 
(fie ea şi cool-tură) măcar pentru faptul că e nesfârşită şi 
că fiecare găseşte ceva pentru sine în ea. Şi maneliştii? 
Of course! Aşa că luaţi de-acilea, addenda (mă rog, 
Matei Călinescu ar fi spus addendum, nu mi-e clar de 
ce, semn că mai trebuie să pun şi eu mâna pe carte din 
când în când!) la interviul de mai sus: 

Manelele sunt pentru fiecare strat cultural, după cum 
urmează: „Pe la spate, pe la spate”, cu Adrian Copilu 
Minune, pentru cei lejer alfabetizaţi; „Ereau zarzării-
nfloriţi”, cu Romica Puceanu şi Taraful Florea Cioacă, 
pentru publicul educat şi, evident, pentru rafinaţi, pentru 
elite: „Dimitrie Cantemir – Le Livre de la Science de la 
Musique”, cu Jordi Savall. (Link-uri pe YouTube la 
discreţie, căutaţi-le!) Aferim! 

În rest, „Trăiască lupta pentru pace!”. Şi Pink Floyd.  
 

Florin CÂNTEC 

••  
1 http://www.criticatac.ro/3957/cum-au-ingropat-elitele-romaniei-
manelele-o-poveste-cu-cocalari  
2 http://ceascadecultura.ro/ServesteInterviuAromat. aspx?idia=16 

Dacă admit o oarecare calitate a opiniilor mele, 
aceasta vine tocmai din conştientizarea unei 
disponibilităţi fireşti în faţa lucrurilor convertite de 
principiile existente într-o matrice înalt valorică.  
Dintr-o altă perspectivă, criticul literar, blamatul 
depozitar al reuşitelor altora, se poate bucura de 
libertatea propriului cuvânt cât timp are curajul să îşi 
afirme până la capăt opiniile, în ciuda modelor literare. 
Chiar şi pentru prozator, poet ş.a.m.d., am adesea 
convingerea că scrisul nu e decât reflexul actului 
lecturii. Textul scris e întrucâtva şi semn al propriilor 
temeri, cuantificator al propriilor spaime. Undeva de 
prin perioada liceului am rămas cu celebrele vorbe ale 
lui Cioran; de ce nu, o carte adevărată trebuie să îţi 
provoace o rană, să te smulgă din cotidian. Cam aşa e şi 
cu scrisul: rămâi liber cât timp nu îţi falsifici opiniile. 
Personal, consider că actul scrisului nu îţi aduce deloc 
adevărata libertate. Asemenea rostiri generează mai 
degrabă instabilitate în raport cu propriul eu. Sunt 
simple clişee pe care, din păcate, le auzim din gura mai 
marilor literaturii. Altfel, libertatea nu e nici pe departe 
condiţia sine qua non pentru o scriere calofilă ori... 
corectă! Deşi se întâmplă rareori, răul are şi chip diafan. 
În ceea ce mă priveşte, deşi admit că în multe cazuri ar 
putea exista un raport de interdependenţă între libertate 
şi calitatea scrisului, o voi preţui pe cea dintâi, cu 
speranţa netrucată că peste timp, cândva, scriitorul va fi 
integrat într-o lume cu mult mai capabilă de a-şi 
identifica ţintele ontologice, iar noi nu vom mai asista 
la remake-urile unor western-uri de calitate îndoielnică. 
Să nu fie asta decât o simplă naivitate? 
 

Marius MANTA 

Luni, 16 mai, Aula „Mihai Eminescu” a Universităţii 
„Al.I. Cuza” din Iaşi s-a dovedit neîncăpătoare pentru 
studenţii şi profesorii care au vrut să audieze o conferinţă 
despre cultură. Cunoscutul realizator de televiziune Cătălin 
Ştefănescu, cel care eroic, de aproape un deceniu, face 
emisiunea culturală „Garantat 100 %”, a lansat, provocator 
în sensul terapeutic, o dezbatere despre ce este cultura 
astăzi pentru publicul larg. 

Prefaţată de muzica lui Roger Waters (celebru şi 
influent muzician rock, fost component al trupei Pink 
Floyd), dezbaterea a pornit de la sugestiile de dicţionar 
oferite pentru termenul „cultură” în lucrările de referinţă 
româneşti şi anglo-saxone. „După decenii de totalitarism 
comunist – în care cultura era finanţată de stat doar pentru 
că funcţiona ca un vehicul al propagandei – am devenit, 
spunea Cătălin Ştefănescu, un public care mai curând 
judecă decât trăieşte cultura”. Există o generaţie matură 
care a moştenit reflexul de a tezauriza produsele şi 
artefactele culturale pe care generaţiile mai tinere par a le 
ignora cu totul şi poate e timpul să regândim modul cum 
înţelegem şi valorizăm în contemporaneitate cultura – e 
teza principală a acestui periplu de conferinţe-dezbatere  în 
urma cărora autorul de rubrică din „Dilema Veche” va 
livra publicului larg un volum de sinteză ce va cuprinde 
ideile sale, împreună cu o reflecţie asupra reacţiilor stârnite 
de astfel de dialoguri itinerante. 

Mă regăsesc pe deplin în generaţia pusă sub semnul 
întrebării de Cătălin Ştefănescu, fie doar pentru că 
destinaţia aproape exclusivă a burselor noastre (ale mele şi 
ale soţiei mele) studenţeşti precum şi a veniturilor anemice 
de profesori la Botoşani, din anii ’80, se regăsesc 
„tezaurizate” într-o bibliotecă de vreo două mii de volume, 
din care, astăzi, doar câteva cărţi de patrimoniu şi un 
număr oarecare de volume cu dedicaţie mai valorează 
ceva. Mă regăsesc, de asemenea, în colecţia de discuri 
vinyl, vreo două sute, cumpărate, în marea lor majoritate, 
pe mai nimic de la celebra librărie anticariat „Gilbert 
Joseph”, de pe Boul' Saint Michel din Paris, în 1991, când, 
graţie stipendiilor oferite de Ministerul de Externe francez 
şi a modei binecuvântate de a schimba vinyl-urile 
demodate pe nou apărutele CD-uri, mi-am putut 
achiziţiona toate discurile la care visasem ca student în 
dictatură, de la formaţiile favorite de progressive rock, la 
marile trupe de hard sau ale unor influenţi muzicieni de 
blues şi jazz de care ştiam doar de la „Radio Europa 
Liberă”. A fost, de altfel, unul dintre puţinele momente din 
viaţa mea când clişeul cu „a dream come true” a căpătat o 
consistenţă materială şi când am resimţit plenar gustul real 
al libertăţii şi satisfacţia a ceea ce francezii denumesc, 
enigmatic, drept „savoir vivre”. Le-am împărtăşit şi 
studenţilor prezenţi la conferinţă faptul că în anii dictaturii 
muzica occidentală de calitate precum şi experienţele de 
lectură a unor volume în vogă în vest, care ajungeau la noi 
fie traduse ca prin miracol, fie în ediţii în limbi străine, ce 
treceau de la unul la altul, reprezentau, pentru generaţia 
mea, forme adânci şi asumate de libertate. Poate singurele 
posibile atunci şi, de aceea, în ce mă priveşte, termenul de 
„rezistenţă prin cultură” nu are decât o valoare cel mult 
metaforică atâta timp cât îmbrâncelile cu poliţia la 
concertele rock au însemnat infinit mai mult din punctul de 
vedere al libertăţilor cetăţeneşti decât linguşelile lui 
Nicolae Manolescu faţă de un Popescu zis „Dumnezeu”, 
prin care rezista în faţa cenzurii, oarecum decent, 
„România literară”. Însă reflexul de a tezauriza aceste 
valori, aşa cum cu fineţe observa Cătălin Ştefănescu, era 
nu numai o formă de supravieţuire onorabilă, ci şi un mod 
de a depăşi analfabetismul cultural la care propaganda ne 
îndemna activ. Deşi conservatorismul care a decurs de aici 
(sesizabil, după cum cu îndreptăţire observa conferenţiarul, 
atât în atitudinea snoabă care ne îndeamnă să facem paradă 
de referinţele culturale în loc să degustăm, relaxaţi, jazz-ul 
ca atare, cât şi în lipsa de deschidere către formele noi de 
expresie sau către alte mode actuale) ar merita totuşi un pic 
de atenţie suplimentară. Are dreptate Cătălin Ştefănescu, 
mai nimic din muzica ultimelor decenii nu mi-a atras 
atenţia, la nivel de atracţie profundă, modelatoare, aşa cum 
s-a întâmplat cu opţiunile mele muzicale de tinereţe. În afară 
de Nightwish, descoperit la fiul meu pe când, puşti fiind, 
juca „Counterstrike” pe calculator, nu îmi amintesc de 
altceva care să mă fi surprins, care să-mi fi atras atenţia 
astfel încât să urmăresc, aşa cum eram învăţat odinioară, 
discografia, să aflu „povestea” din spatele unui produs 
cultural oarecare. Să fie acesta un sindrom al „tezaurizării”? 
Neîndoielnic că da. Pe de altă parte, este totuşi ceva de 
argumentat aici: schimbarea modelor şi modificările de gust 
nu sunt semne indubitabile ale înnoirii culturale şi artistice. 
Dacă jazz-ul şi rock-ul au însemnat o transformare de 
anvergură a paradigmei culturale sub raportul inovării 
mijloacelor de exprimare artistică, a unor rupturi structurale 
cu tradiţia, care au generat filoane profunde şi consistente în 
lărgirea mijloacelor de expresie culturală, nu orice alt moft 
generat de investitorii din industria muzicală şi împachetat 
profesionist în campanii agresive de marketing are aceeaşi 
valoare. 

Aparent simplă, provocarea pe care o lansaţi cu 
prilejul acestui număr al „Cronicii vechi” implică destule 
dificultăţi. În primul rând pentru că nu aş putea spune ce 
este libertatea şi nici nu aş vrea să intru într-o asemenea 
fundătură. Şi-au bătut capul mulţi alţii şi tot nu au lămurit 
chestiunea… Dacă întrebarea dumneavoastră se referă la 
„libertatea” postdecembristă, atunci răspunsul este simplu. 
Cel puţin pentru mine. În 1989 aveam venerabila vârstă de 
10 ani. Aşa că vigilenta cenzura comunistă nu mi-a afectat 
scrisul decât în cazul compunerilor pe care tovarăşa 
profesoară ni le cerea. Neapucând, deci, să fiu privat de 
libertatea de a mă exprima, democraţia care a venit peste 
noi pe neaşteptate nu prea a produs mari schimbări. Doar 
faptul că în ianuarie 1990 tabloul tovarăşului a fost scos 
din clasă. Am continuat să-mi fac temele, caracterizările, 
rezumatele etc. În schimb, influenţele indirecte au fost 
destul de mari. Şi bune, şi rele. Primele s-au simţit în ceea 
ce priveşte anii formaţiei mele, când am avut şansa ca 
învăţământul românesc să păstreze ceea ce fusese bun 
anterior (şi nu erau puţine lucruri!). Mă gândesc cu 
oarecare satisfacţie, dar şi cu un soi de teamă retroactivă, 
că am prins unul dintre ultimele trenuri. Pentru că, zău, nu 
mi-aş fi dori să fiu elev astăzi. E o debandadă programată, 
fiindcă Europa ne vrea proşti, neavând nevoie de oameni 
care să gândească, să pună întrebări, să ţină la valorile 
naţionale etc. Dincolo de degradarea accelerată a şcolii 
româneşti, nici nu cred că aş mai alege Filologia… 
Efectele negative ţin de libertatea noastră cea de toate 
zilele, atât de prost înţeleasă, care a creat haos în presa 
culturală (ca de altfel în toată societatea românească). 
Presiunile nu au încetat. Cele ideologice au fost înlocuite 
de altele, mai perverse, mai subtile, dar, în fond, cel puţin 
la fel de rele: sociale şi economice. Deh, aşa e 
capitalismul! Ne obligă să fim pragmatici, să fim 
superficiali, să fim rapizi, să fim mincinoşi. N-am apucat 
să scriu înainte de 1989, dar am senzaţia că, uneori, e mai 
rău. Atunci măcar aveai adversarul în faţă. Îi cunoşteai 
cerinţele şi îi puteai înşela vigilenţa. Astăzi, duşmanul e 
mai perfid. E, de multe ori, în noi înşine. Oprimat cum a 
fost, scrisul a născut şi prietenii durabile şi o anumită 
solidaritate de breaslă. Astăzi, ele nu prea mai există… Nu 
în ultimul rând, libertatea ne-a adus plocon lipsa de timp. 
Ceea ce mă sileşte să mă opresc aici, pretextând (vorba lui 
Creangă) că îmi place să scriu scurt. 

 

Adrian JICU 

„în 1989 
aveam 
zece ani...”
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Demersul de a proiecta existenţa umană în literatură a 
fost întotdeauna condiţionat de manifestarea omului într-un 
anumit spaţiu ontologic. Omul a oscilat în permanenţă, datorită 
aspiraţiilor şi viziunilor lui, între două tipuri de spaţii: deschis, 
cu implicaţii în sondarea identităţii lui metafizice, şi închis 
(uneori labirintic), având conotaţiile claustrării şi impunerii 
unor limite, dar şi ale declanşării unor conflicte interumane. 

De cele mai multe ori, spaţiul este unul iniţiatic, de 
exemplu, drumul, călătoria care anticipează aproape pas cu pas 
traseul şi evoluţia personajelor, construind incipitul, alături de 
timp, în majoritatea operelor literare. 

La Caragiale, spaţiul, aparent neînsemnat, este construit de 
fapt în detaliu, fiind uneori itinerant, alteori colocvial, 
insistându-se asupra unor amănunte spaţiale ce creează iluzia 
verosimilului. 

În general, în comedii, spaţiul este de tipul itinerariului. În 
O noapte furtunoasă, conflictul se construieşte între două 
repere bine precizate: casa lui Jupân Dumitrache şi Iunionul. 
Între acestea se proiectează un alt spaţiu aparent deschis, 
maidanul, cu conotaţii labirintice, pentru că nu are decât o 
ieşire, după cum afirmă Ziţa (zdrobită): „portiţa dinspre maidan 
e încuiată” (Caragiale, Teatru, p. 42). Rică Venturiano nu avea 
cum să iasă din curte spre strada Antim. Cu alte cuvinte, casa, 
spaţiul familial nu poate fi încălcat, ceea ce nu înseamnă că nu 
se şi întâmplă (ca de altfel şi cu onoarea de familist a lui Jupân 
Dumitrache). 

Început la Iunion conflictul sau, mai bine zis, dublul 
conflict, dintre amploaiat (Rică) şi Jupân Dumitrache, pe de o 
parte, Veta şi Chiriac, pe de altă parte, se rezolvă în dormitorul 
Vetei, care, deşi situat la etajul imobilului (pentru mai multă 
securitate), se dovedeşte a nu fi deloc sigur. 

Spaţiul social în care se manifestă Jupân Dumitrache se 
dezvăluie treptat prin amănunte având conotaţii comice:  

 „JUPÂN DUMITRACHE: Pe urmă s-a ţinut gaie după 
mine. 

IPINGESCU: Până la Stabiliment... 
JUPÂN DUMITRACHE: Da, până la Stabiliment! S-a ţinut 

după mine până la răscruci, ştii, unde vrei să apuci spre 
cazarmă. Ce ziceam eu? „Haide drace, haide! să intri tu pe 
strada Marco Aoleriu ori Catilina şi lasă!” Aveam de gând să 
intru cu cocoanele în casă, să trimit repede pe Chiriac pe poarta 
de din dos pe maidan să-i iasă înainte, şi eu să-l iau pe la 
spate... să-l apucăm la mijloc ca să-l întreb: „Ce pofteşti, mă 
musiu? şi să-l şi umflu!... (Caragiale, Teatru, p. 11) 

 Aflăm, deci, că locuinţa cherestegiului se învecinează cu un 
Stabiliment, o cazarmă, străzi cu nume antice şi e nu departe de 
Cotroceni. Cartierul avea şi o biserică, Sf. Elefterie, nu departe 
de mănăstirea Antim. Maidanul pe care va merge Rică este a 
lui „Bursuc” (Caragiale, Teatru, p. 40). Aceste detalii spaţiale 
nu sunt deloc relevante prin ele însele, ci doar ca delimitări 
exterioare ale unui spaţiu focalizant, specific mahalalelor, unde 
se proiectează acţiunea comică. Prin limitarea maidanului, 
acesta devine spaţiul acţiunilor comice. Pentru că uşa din 
fundul maidanului este închisă şi „ulucile sunt de doi stânjeni” 
(Caragiale, Teatru, p. 42), „persoana în chestie nu a putut fugi” 
(ibidem) şi se ascunde „în butoi” (Caragiale, Teatru, p. 43).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maidanul este şi scena unde se întreţine, indirect, idila 

dintre Rică şi Ziţa:  
 „SPIRIDON: „...am lăsat pe persoana în chestie să m-
aştepte pe maidan şi eu am sărit peste uluci prin fundul curţii, 
că mi-era să nu dea jupânul cu ochii de mine, ori să vie acasă şi 
să nu mă găsească. (...) 

ZIŢA: ...Spiridoane, băiete, du-te, du-te iute; te aşteaptă 
siguralmente... du-te şi spune-i să aştepte, viu şi eu după tine 
numaidecât, numai să vorbesc cevaşilea cu ţăţica” (Caragiale, 
Teatru, p.41). 

Maidanul devine şi spaţiul labirintic tensional, când Rică 
Venturiano constată că uşa din spate este încuiată şi nu poate 
fugi. „Aventurierul” greşeşte adresa dintr-o eroare care aparţine 
tot lui jupân Dumitrache, pentru că nu a verificat numărul casei 
şi Dincă binagiul „a bătut numărul 6 de-andoaselea” (Caragiale, 
Teatru, p. 48). Paradoxal, Rică nu poate fi prins pentru 
moment, deşi jupân Dumitrache afirmă că „nu se poate să fi 
ieşit d-aci, că n-avea pe unde” (Caragiale, Teatru, p. 40). Astfel 
se naşte comicul, prin inversarea funcţiilor unor spaţii bine 
definite: casa, având conotaţiile unui spaţiu închis, securizat se 
deschide şi devine un spaţiu vulnerabil, iar maidanul, prin 
definiţie un spaţiu deschis, are aici conotaţii limitate de 
existenţa uşii închise. 

Tot un spaţiu labirintic, închis şi circular găsim şi în 
schiţa Tren de plăcere, cu conotaţii absurde care trimit la 
drumul din Castelul lui Kafka. Deşi familia Georgescu „nu se 
rătăceşte niciodată” (Caragiale, Temă, p. 178) pentru că „ştie 
să-şi facă un plan bine hotărât” (ibidem). Iniţial, familia 
Georgescu ia o birje şi merg în parc, iar gramamà, cu coşul, 
merge la hotel la Mazăre, pentru a ocupa o odaie cu un pat. Dar 
spre seară, când puiului familiei Georgescu i se face foame, D. 
Georgescu hotărăşte să o lase pe madam Georgescu în parc şi 
merge la „otel Mazăre” la gramamà. Acolo, însoţit de puişor, 
află că gramamà nu găsise cameră şi fu trimisă la otel 
Manolescu, unde, „fatalitate” (Caragiale, Temă, p. 178), nu 
erau camere. De la otel Manolescu s-a dus să-şi încerce norocul 
la otel Voinea, în Izvor. În sfârşit, toţi din familia Georgescu, 
dispar rând pe rând. În drum spre Izvor, D. Georgescu merge în 
parc pentru a-i povesti doamnei Georgescu întâmplările, dar 
doamna, nicăieri. Lasă puiul pe bancă, pentru a merge după 
consoartă, dar la întoarcere, singur, puiul, şi el, nicăieri. 
Bineînţeles că madam Georgescu, luând copilul, reface traseul 
domnului Georgescu de la otel Mazăre şcl. D. Georgescu după 
ei, până la Voinea, unde firul căutărilor intră în impas, nimeni 
nicăieri. 

Apare din senin Mitică, indicând prezenţa d-nei Georgescu în 
parc, alături de familia Vasilescu şi de locotenentul Mişu. În parc 
nu era nimeni, dar vine cocoana Anica, adică gramamà, care 
dojeneşte pe ginere că a căutat-o la Oppler. Ajunşi amândoi la 
Oppler, constată că luminile erau închise şi toţi se duseseră la 
„Vasileasca acasă” (Caragiale, Temă, p. 181). Madam Georgescu 
nu e de găsit nici acolo, pentru că se dusese la Sf. Ana cu ceilalţi... 
şi bineînţeles cu locotenentul. Doar puişorul este în siguranţă, 
dormind. Familia Georgescu se reuneşte abia dimineaţă. Mesajul 
cu conotaţii adultere se construieşte la sugestia naratorului, aceea 
că d-na Georgescu trebuia să iasă în afara spaţiului impus de soţul 
ei pentru a petrece „o plăcere improvizată, o fantazie a 
locotenentului” Mişu (Caragiale, Temă, p. 181). Tot în schiţe, de 
data asta în D-l Goe, se intersectează spaţiul deschis, gara, 
bulivarul cu spaţiul închis al trenului: cupeul, coridorul, toaleta 
etc. În interior, se conturează spaţiul închis: trenul, vagonul, 
cupeul, toaleta, cuşeta, care generează conflicte rezolvate imediat: 
pierderea pălăriei, cu plata amenzii, blocarea în toaletă, cu 
eliberarea de către conductor, tragerea semnalului de alarmă, cu 
atitudinea lui mam’mare de a-l acoperi pe Goe, prefăcându-se a 
dormi. Se observă că variaţiile de spaţiu, trecerea de la spaţiul 
deschis la cel închis declanşează intriga. Cu alte cuvinte, spaţiul în 
schiţa D-l Goe este simetric: deschis la început şi la sfârşit (gara şi 
bulevardul), ceea ce conferă schiţei calităţile unei opere deschise 
(la interpretări, cu final deschis „– La bulivar, birjar! la bulivar!..” 
(Caragiale, Temă, p. 153). Spaţiul la Caragiale, în afara 
conflictelor narative este unul al discursurilor, care au loc la 
tribună, sau al conversaţiilor în gradină, la berării etc. Aceste 
tipuri de spaţii se proiectează atât în schiţe, în comedii, cât şi în 
nuvele. Domnul Lefter Popescu, din nuvela Două loturi parcurge 
de mai multe ori acelaşi drum, ajungând dintr-un loc în altul. 
Spaţiul este labirintic, de obicei închis: camera unde locuieşte 
Lefter Popescu, berăria, casa chivuţelor, secţia de poliţie unde 
sunt anchetate chivuţele, ministerul şi biroul unde era funcţionar 
domnul Lefter Popescu. Deplasându-ne spre zona nuvelei 
psihologice sau fantastice, descoperim un topos tensional, de altă 
factură decât cel din schiţe şi comedii, şi anume, hanul, care iniţial 
deschis, situat la răscruce de drumuri (O făclie de Paşte) se 
închide, provocând alienarea personajului. În La hanul lui 
Mânjoală, hanul şi spaţiul exterior acestuia, devine unul cu 
conotaţii magice, personajul fiind claustrat la han de 
proprietăreasă, prin puterea malefică a farmecelor. 

 

Ileana ALEXANDRESCU-VOICU 

magicianul  

fănuș 
(urmare din pagina 8) 

 

„Pierdut în Balcania”, Fănuş e prinţ al acestui ţinut, prin 
mustuirea nepereche a verbului şi coloratura exotic-fantastă, dar 
e colindat  şi de infiorări moldave. Admirator al prozei sale, am 
avut norocul să-l cunosc lângă pajiştile fotbalului, pe care-l 
mâncam amândoi pe pâine, el scriind despre acest joc cu o 
fantezie de vrăjitor al cuvântului, eu povestind meciurile la radio, 
sau contrapunctându-le din când în când cu duh la televiziune. Pe 
la începutul anilor ’70 ai veacului trecut, nu mai ţin minte exact 
când, comentam la televiziune un meci de la Iaşi, parcă Poli-
Dinamo. S-a întâmplat ca Fănuş să fie în acea duminică în 
Copou. Se întorcea cu trenul dintr-o călătorie în U.R.S.S. După 
lungile vorbiri prin stepele calmuce, stropite generos cu vodcă, 
Fănuş Neagu s-a resimţit şi a fost obligat la un popas de refacere 
şi ajustare la Spitalul „Sfântul Spiridon”. Însă nu l-a răbdat inima 
să nu vină la meci. 

Fericit să-l revăd acasă la mine, l-am poftit să spună câteva 
cuvinte despre partidă la microfonul televiziunii şi s-a produs cu  
farmecul lui inegalabil. Prezenţa sa, fără ştirea şefilor, l-a deranjat 
mai ales pe Ţopescu, pe care Fănuş îl bombarda nimicitor şi 
nemeritat săptămână de săptămână în rubrica din „România 
literară”. S-a  stârnit supărare mare în Dorobanţi şi s-a soldat cu o 
muştruluială  zdravăn-tovărăşească. Bucuria de a-l fi avut invitat 
în transmisie a atenuat toate dezagrementele de care  am avut 
parte, depăşite repede de toţi cei  trei protagonişti ai întâmplării. 
În Iaşi m-am mai revăzut cu Fănuş abia în 1994. „Nemuritorul” 
venise în capitala Moldovei să participle la jubileul de 60 de ani 
ai Institutului „Philippide” al Academiei. I-am propus atunci un 
interviu pentru „Oleacă de taifas”. A acceptat cu plăcere, mai ales 
că se cam plictisise de discursurile academice care nu mai 
conteneau. Cu toate că luase ceva la bord, s-a arătat în formă şi 
am dialogat desfătător, bucurând publicul emisiunii mele de 
duminica dimineaţă, de pe TVR 2. Atunci i-am descoperit 
încântat legăturile cu Iaşii, emoţia cu care păşea într-un loc cu 
adevărat mirabil pentru dânsul. A mărturisit-o fără ocolişuri, cum 
îi era felul, şi declaraţia sa de iubire se găseşte tezaurizată nu 
numai în filmoteca TVR Iaşi, ci şi în cartea mea de la Polirom, 
Divanuri duminicale. Fănuş Neagu mi se confesase tulburat atunci, 
în 1994: „Formaţia mea culturală o datorez Iaşilor, Liceului Militar 
„Mihai Dimitrie Ghe. Macarovici”. Aici am citit marile cărţi de 
literatură, am avut mari profesori. La Iaşi, îmbolnăvindu-mă de 
oreion, fiind în infirmeria Liceului Militar, unde e azi Spitalul 
Militar, am învăţat Eminescu pe de rost. Toate poeziile”. 

Spovedania nu era una de complezenţă, tălmăcea o simţire de 
adânc. Impresia  s-a întărit doi ani mai târziu, în 1996, când, 
aflându-se la Iaşi cu Mihai Ispirescu, adjunctul său de la direcţia 
Naţionalului din Bucureşti, şi cu fiica sa, m-a rugat să-i duc într-o 
plimbare prin celestul târg. Vroia mai cu seamă să-i arate fetei ce 
comori are oraşul unde s-a alcătuit ca om de carte. Am umblat 
aproape o zi şi ne-am dus peste tot, de la Zlataust la Vila „Sonet” 
şi Bojdeucă, de la Cetăţuia la Golia, de la Casa „Pogor” la Bolta 
Rece. Mergeam  şi observam că Fănuş parcă săvârşea un rit. 
Căzuse într-un fel de transă de călugăr budist. Sufletul lui 
înflorea şi se lumina fericit. 

În 2001, când a  revenit în Iaşi, invitat de Aurel Brumă să-şi 
lanseze romanul Amantul Marii Doamne Dracula, mi s-a părut 
că o tristeţe sfâşietoare se cuibărise în făptura lui Fănuş Neagu. 
Aripa bolii ce avea să-l ţintuiască  mai apoi ani de zile la pat îl 
atinsese deja. Chiar aşa, în cele din urmă, a trecut peste opreliştile 
medicale, peste veghea zeului  lar, doamna Stela, şi a fost el, cel 
dintodeauna. Regăsirea Iaşilor, tărâmul mirabil, parcă îl 
regenerase şi-i dăruise energiile de care avea nevoie ca să scoată 
la lumină vocaţia marii prietenii, cu care fusese hărăzit. Şi-a 
arătat şi de această dată iubirea pentru Iaşi şi ieşeni. Am sorbit-o 
de câte ori am avut prilejul. Îmi va lipsi dureros cât voi fi pe acest 
pământ şi  nu voi uita niciodată dedulcitoarea încheiere a acelui 
„taifas” din 1994: „Mulţumesc tuturor că mă aflu în Iaşi şi respir 
un aer minunat şi cultural, ceea ce pe mine mă readuce, cum 
spuneai, în bucolica poveste a copilăriei”. 
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Vocaţia sintezei nu se întâlneşte prea des, în forme 
concludente, la istorici, după cum nici la alţi profesionişti ai 
„umanioarelor”. Sinteza, se admite îndeobşte, este forma 
optimă de realizare şi pe tărâm istoriografic, domeniu extrem 
de anevoios şi pentru cei mai dotaţi. „Une vie d’analyse pour 
une heure de synthèse”, conchidea Fustel de Coulanges; în 
cunoştinţă de cauză, ca un avertisment la adresa celor care 
înclinau, în plin pozitivism, a subestima dimensiunea 
documentară şi analitică a meseriei de istoric.  N. Iorga a 
sesizat, la timpul său, că între analiză şi sinteză nu există un 
antagonism, ci numai diferenţă de nivel al abordării, de 
orizont integrator1. Există o logică a profesiei care face ca un 
istoric bine dotat să acceadă la sinteză, după ce a ajuns a 
stăpâni convenabil unele secvenţe cronotopice. 

Profesorul Ion Bulei s-a distins, din capul locului, prin 
însuşiri ce acopereau în chip eminent ambele ipostaze. Un 
palmares cu totul  remarcabil se constituie din scrisul său, 
diseminat de-a lungul câtorva decenii. Născut în 1942, i-a fost 
dat să suporte vicisitudinile unui timp nu tocmai dispus a 
stimula studiile privitoare la trecutul naţional. Calificat, dublu, 
în istorie şi relaţii internaţionale, a fost, de-a lungul anilor, pe 
rând ori sincron, cercetător ştiinţific, diplomat şi cadru 
didactic, ipostaze pe care a ştiut să le onoreze eclatant. Stagii 
diplomatice la Roma şi la Veneţia i-au înlesnit aprofundarea 
domeniului său de predilecţie şi o salutară extensie de orizont 
teoretic. 

Primele sale cercetări s-au referit la „lumea românească” 
în ajun de realizare a unităţii de stat, cu studii bazate pe o 
informaţie sensibil extinsă şi pe o viziune capabilă să-i 
asigure coerenţa necesară. A adus contribuţii remarcabile la 
istoria Marelui Război, la Sistemul politic al României 
moderne (carte distinsă cu un premiu de Academia Română), 
cu atenţia îndreptată spre conservatorism şi alte doctrine 
politice2. Mai toate studiile sale sunt de neocolit în noile 
abordări de istorie modernă şi contemporană, ideologii, viaţă 
politică, mentalităţi, raporturi externe etc. 

Concepută în şapte capitole, noua sinteză a istoricului Ion 
Bulei ne oferă o imagine cuprinzătoare şi sugestivă a 
lumii româneşti din ultimele două secole, interval ce 
defineşte în esenţă fenomenul „europenizării” noastre. 
Trezirea naţională, Modernitatea între realizări şi 
contradicţii, România lui Carol I, Războiul unităţii 
naţionale, România – ţară mijlocie a Europei, Sub 
dictaturi, Şi a venit Decembrie ’89 sunt titlurile ce 
definesc structura noului volum. O bibliografie consistentă 
şi bine articulată încheie cartea cu un real folos pentru cei 
care ar dori să aprofundeze o chestiune sau alta din lucrare. 
Aproape jumătate din ea, cantitativ, are funcţie de album, 
ilustrând pas cu pas, la fiecare capitol sau paragraf, textul. 
Picturi, stampe, fotocopii de epocă intră astfel în 
„compoziţia” lucrării, sporindu-i impactul, persuasiunea. 

Un tablou veridic al societăţii româneşti pe calea 
modernizării, cu aporii şi contraste de tot felul, se degajă 
în ansamblu din paginile cărţii. Elementele cantitative 
sunt alese cu grijă, judecăţile de valoare „rostite” cu 
măsură, cum se şi cade într-o sinteză istorică şi cum 
autorul a făcut mereu în studiile sale.  

Reflecţia cu care se încheie cartea merită a fi citată, în 
loc de concluzie: „La o cumpănă de veacuri şi milenii, 
românii sunt din nou la o răscruce. La atâtea popoare, 
istoria are continuitate. La români, firul ei s-a rupt de 
prea multe ori. Revenirea, căutarea normalităţii sunt 
iarăşi la ordinea zilei (…) Speranţele noii regăsiri istorice 
a românilor nu sunt puţine: coeziunea statului lor într-o 
zonă tulbure, cu graniţe în mişcare, capacitatea 
remarcabilă de receptare a modelelor, poziţia sa 
strategică importantă pentru Europa, încadrarea în noile 
structuri ale continentului. Istoria românilor, spunea 
filosoful Constantin Noica, e deschisă tuturor 
posibilităţilor. Şi, evident, şi tuturor speranţelor” (p. 276). 

O asemenea concluzie merită să fie subliniată, într-o 
vreme când discursul hipercritic şi mizerabilist s-a extins 
abuziv şi în spaţiul istoriografiei. 

 

Alexandru ZUB 

••  
  

1 N. Iorga, Generalităţi cu privire la studiile istorice, ed. IV, 
Iaşi, 1999, p. 180-188. 

2 Cf. Stelian Neagoe, Istorici români de azi, Bucureşti, 2003, 
p. 200-202. 

3 Ion Bulei, Românii în secolele XIX-XX. Europenizarea, 
Bucureşti, Litera, 2011, 317 p. 

 

Era firesc să ajungă la elaborarea de sinteze, precum 
acea Scurtă istorie a românilor (1996), care s-a bucurat de o 
bună primire, ca una ce răspundea nevoii reale de 
cunoaştere, fie şi succintă, a trecutului nostru. A şi fost 
distinsă cu premiul Fundaţiei Culturale „Magazin istoric”, 
iar unele traduceri i-au asigurat o certă difuziune peste 
graniţă. 

De curând, profesorul Ion Bulei a făcut să apară o nouă 
sinteză, Românii în secolele XIX-XX: Europenizarea3, pe 
linia aceleiaşi nevoi de a ne defini modernitatea sub diverse 
aspecte. Este, în fond, o reluare a unor idei mai vechi, 
expuse în alte lucrări, de astă dată „cu dorinţa de a surprinde 
europenitatea noastră”. Rezultă că „până la urmă, românii 
nu sunt europeni doar geografic”, lucru dovedit de autor 
prin argumente extrase din mai multe domenii. De la „o 
privire admirativă” şi imitaţie s-a ajuns treptat la creaţii 
autentic europeniste. Formele căpătau conţinut, acel fond pe 
care junimiştii nu-l sesizau încă. Nu l-au sesizat, la timpul 
lor, nici unii intelectuali din perioada interbelică, moment 
nespus de fecund sub multe aspecte. Numai „practica 
istorică, cu efortul concret”, ne previne autorul, poate 
înlesni un răspuns mai aproape de adevăr. 

„Modernitatea, remarcă Ion Bulei, nu a început în 
acelaşi timp şi cu aceeaşi intensitate în tot spaţiul românesc. 
Cel mai vizibil s-a manifestat în Bucovina, Transilvania şi 
Banat, provincii aflate până în 1918 sub stăpânirea Austriei 
sau a Austro-Ungariei. A urmat în Vechea Românie şi, cu 
mai puţine efecte, în Basarabia, aflată sub stăpânire rusă” (p. 
22). Ritmul schimbărilor a fost adesea precipitat, convulsiv, 
dramatic, ceea ce a produs destule insatisfacţii în rândul 
elitelor umaniste. „Mai mult decât oricând, în această epocă 
de modernizare, societatea românească trăieşte sub semnul 
contradicţiilor de tot felul. Literatura vremii le surprinde pe 
planul mentalităţilor, după cum în planul realităţii concrete 
le semnalează călătorii sau trimişii străini în Principate” (p. 
38). Sincronizarea cu lumea apuseană s-a făcut anevoie, 
defectuos, precar, iscând controverse de tot felul, cu ecouri 
nestinse până în zilele noastre.  

 

Există cuvinte precum „atenţie”, „pericol”, „nou” sau 
„reduceri” care ne atrag imediat atenţia, activând la nivelul 
psihismului individual sau colectiv asocieri cognitive şi 
emoţionale puternice. Fără să exagerez cu nimic, cred că pe lista 
cuvintelor cu o puternică valoare de semnalizare poate fi adăugat 
şi cel de „criză”. Chiar dacă asocierile acestui cuvânt diferă de la 
un individ la altul, de la o ţară la alta sau de la un timp la altul, 
simpla sa rostire este suficientă pentru a categoriza un eveniment 
drept excepţional, dramatic, relativ spontan, cu consecinţe 
nedorite. Totuşi, dincolo de un halou cognitiv şi emoţional ce 
invocă spaima şi excepţionalul negativ, rareori putem preciza ce 
este o criză. Explicaţia acestei cvasi-neputinţe este simplă: crizele 
se manifestă atât la nivelul individului, cât şi la nivelul 
constructelor sociale, politice sau economice, având mereu  un 
chip nou. Altfel spus, crizele se manifestă la scale diferite, în 
sânul unor sisteme foarte diferite, sunt polimorfe şi cu evoluţii 
greu de prins într-un tipar.  

Cartea Psihosociologia crizei (Editura Trei, Bucureşti, 2011) 
coordonată de Jacqueline Barus-Michel (profesor la Univer-
sitatea Paris 7) şi Adrian Neculau (profesor la Universitatea 
„Al.I. Cuza” din Iaşi) ne oferă liniile directoare pentru a înţelege 
fenomenologia crizei. Registrul în care este scrisă lucrarea este 
anunţat chiar din titlu, cel psihosociologic. Acest tip de abordare 
nu oferă o cunoaştere de tip experimental, animată de idealul 
obiectivităţii pure, asupra fenomenelor sociale, ci una extrasă 
dintr-o relaţie existenţială, directă, a cercetătorului cu fenomenul 
studiat. Psihosociologul plonjează în social, trăieşte în realitatea 
studiată, empatizează cu obiectul investigat, îl interiorizează 
cognitiv ajutat de un set de categorii a priori, dar ajustabil în 
funcţie de fenomenul investigat.     

Psihosociologia crizei, volumul pe care încerc să-l recomand 
spre lectură, îşi propune să analizeze fenomenul crizei prin 
prisma relaţiei dintre psihicul individual şi  constructul social; 
disfuncţiile la nivelul psihismului individual pot genera crize la 
nivel social iar crizele entităţilor sociale pot amplifica criza 
individului. Cele mai multe dintre studiile acestui volum 
(unsprezece la număr) plasează criza în zona evenimentului 
nedorit, spontan, negativ, cu consecinţe tragice sau catastrofale: 
criza declanşată prin instaurarea şi apoi prin căderea 
comunismului, atentatele de la 11 septembrie, crizele financiare, 
crizele organizaţionale, falimentele etc. 

 

 

FENOMENOLOGIA  
CRIZEI 

 
Aşa cum subliniază şi Jacqueline Barus-Michel, criza este 

imprevizibilă şi se manifestă prin suspendarea dinamicii 
obişnuite a unui sistem, prin pierderea identităţii, a capacităţii de 
comunicare, prin faptul că se sustrage puterii de decizie, prin 
diminuarea solidarităţii şi scăderea simţului civic. De obicei, 
crizele apar fie atunci când sistemul social acumulează un exces 
de tensiune internă (datorită regulilor, legilor sau obiceiurilor 
nepermisive), fie atunci când, printr-un fel de rigidizare, nu mai 
posedă elasticitatea necesară pentru ajustarea la mediu.   

Din păcate, societatea contemporană este una predispusă la 
crize mai mult ca niciodată. Entităţile sociale sunt puternic 
interconectate astfel că transmiterea efectelor (mai ales a celor 
negative) dintr-un sistem în altul, dintr-o zonă în alta, se face 
aproape instantaneu. Criza financiară ce a început în 2008 este 
exemplul cel mai elocvent în acest sens. Indivizii obişnuiţi sunt 
reduşi la simpli consumatori ce se amăgesc (sau sunt amăgiţi) că 
prin repetarea actului de cumpărare vor deveni mai fericiţi. În 
fapt, înconjurându-se de obiecte, se îndepărtează mai mult de 
semenii lor şi de nevoile lor autentice – culturale sau spirituale – 
devenind mai fragili. Goana după obiecte exacerbează lăcomia şi 
dorinţa de a avea cu orice preţ, chiar în detrimentul celuilalt. De 
aici, conflicte, tensiuni, lipsă de moralitate, false idealuri, cultul 
pentru carieră şi suspiciunea faţă de familia tradiţională. La 
acestea se mai adaugă şi cultura noilor companii ce îşi solicită la 
maxim angajaţii în numele zeului Profit. Angajaţii din societatea 
contemporană sunt siliţi să lucreze mereu sub ameninţarea 
şomajului, cu slujbe part-time, în organizaţii orizontale, ce 
maximizează responsabilitatea. Fără prea mult timp liber, 
cerându-li-se să se plieze mereu pe nevoile pieţii, nevoiţi să 
dobândească tot timpul cunoştinţe noi, să găsească soluţii 
creative, în contact permanent cu ceilalţi membri ai echipelor de 
lucru, angajaţii companiilor actuale sunt suspuşi unei presiuni 
permanente care poate genera lesne crize individuale, dar şi 
organizaţionale.  

Lilian Negură, unul dintre coautorii cărţii, arată că această 
situaţie a condus treptat la apariţia unui stil de management prin 
crize (cred că acest tip de management a fost inspirat, în bună 
măsură, de modul în care liderii comunişti îşi conduceau ţările). 
Crearea unei situaţii tensionate, de criză permanentă, vizează o 
identificare totală a angajatului cu proiectul la care lucrează, o 
invadare cvasi-completă a personalităţii sale cu problemele 
companiei, cu scopul unor performanţe pe termen scurt. Astfel 
pot fi mobilizate resursele intelectuale, emoţionale şi creative ale 
angajaţilor în direcţia dorită de directorul executiv. Angajaţii sunt 
priviţi drept o resursă inepuizabilă şi exploatabilă până la 
epuizare (p.173). Rezultatul la nivelul individului este 
destabilizarea emoţională, creşterea sentimentului de insecuritate 
şi instabilitate, epuizarea mentală, apariţia unor tulburări de 
judecată, mnezice sau de orientare spaţio-temporală. De multe ori 
aceste efecte pot să însemne pentru organizaţie conflicte deschise 
de muncă, accidente tragice, delapidări, lipsă de comunicare, 
furturi (celebrul caz Enron), scandaluri mediatice etc. Pe de altă 
parte, după ce este utilizat şi stors de resursele sale creative, 
individul este de obicei concediat pentru că nu mai corespunde 
cerinţelor; altfel spus, este aruncat într-o criză, uneori fără ieşire.  

Alături de activitatea economică, fenomenele de ordin politic 
reprezintă o altă sursă de crize în societatea contemporană. De 
pildă, aşa cum subliniază şi profesorul Adrian Neculau în studiul 
său din carte, instaurarea, consolidarea şi căderea comunismului 
au reprezentat pentru ţările din estul Europei tot atâtea momente 
de criză. Ţările estice au cunoscut o criză structurală (datorată 
economiei centralizate şi confiscării puterii de grup conservator), 
o criză conjuncturală (datorată opririi creşterii economice) şi o 
criză politică (datorată amplelor confruntări socio-politice din 
1989). Aceste crize au avut drept consecinţă esenţială modificare 
texturii societăţilor respective, fapt ce a condus la o profundă 
criză a identităţii lor psihosociale. 

 

Gerard STAN 
 

(continuare în pagina 19) 
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cronica veche 16 

Nici n-am terminat bine de scris un articol despre 
întoarcerea pe dos a unui personaj shakesperean – adică 
despre Shylock, pe care „tânărul furios” Arnold Wesker l-a 
„reabilitat” scriind o replică polemică la Neguţătorul din 
Veneţia – că iată o nouă tentativă, similară cel puţin ca 
intenţie: am văzut, la Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoşani, 
un spectacol cu Hamlet întors pe dos. Titlul piesei şi numele 
nefericitului prinţ al Danemarcei au devenit TELMAH! De 
data aceasta însă nu mai e vorba de o „reabilitare”, ci de cu 
totul altceva, mult mai ciudat şi mai surprinzător. Pornind de 
la o idee a dramaturgului bulgar Viktor Ponizov, regizorul 
ucrainean Serghii Pavliuk a realizat „o tragedie 
neshakespeareană” în care Hamlet devine un sângeros tiran! 
Pare de necrezut. Demonstraţia porneşte de la ideea că în 
Hamlet „avem ca temă lupta cu răul”, autorul spectacolului 
precizând că el a avut în vedere în primul rând răul 
dinlăuntrul nostru, din interiorul fiinţei noastre: el a vrut să 
arate (ca şi Camus, la care face trimitere) cum se naşte un 
tiran sub imperiul puterii. Sub un asemenea imperiu, Hamlet 
devine Telmah, adică un fel de Stalin sau Hitler (aluziile fiind 
indubitabile, căci pe ecranele prezente în decor stăruie, de la 
început până la sfârşit, zvastica, secera şi ciocanul, precum şi 
alte însemne cu sens revelator: mad = nebun, violent, turbat). 

Dacă era Hamlet personajul cel mai recomandat pentru o 
asemenea demonstraţie, rămâne de discutat. Nouă ni se pare 
că nu era, dar acesta este spectacolul şi pe acesta îl comentăm. 
Ce face Telmah în dorinţa lui de a se rupe de textul 
shakespearean? Îl împuşcă de la început pe Claudius (care 
devine a doua fantomă, împărţind apariţiile cu Regele 
Hamlet), o otrăveşte pe Gertrude (după ce aceasta se 
căsătoreşte cu Polonius!), se droghează, îi mai ucide pe unii şi 
pe alţii din jurul său, dar mai ales îl insultă permanent pe 
Shakespeare, refuzând condiţia pe care acesta i-o impune prin 
text. Destinul ni-l facem singuri, strigă el permanent. Nu 
există predestinare! Hotărât să-şi demonstreze lui însuşi şi 
celorlalţi că aşa este, ajunge, orgolios, la o demenţă care se 
amplifică treptat până la metastază. Confruntarea dintre ideea 
destinului autofăurit şi predestinare domină spectacolul şi va 
avea, în final (cum vom vedea), o dezlegare logică. 

Mai este o temă în acest spectacol: tema dragostei. Nu-i 
vorba despre dragostea dintre Hamlet şi Ofelia – aceasta e ca 
expediată în câteva secvenţe; tânăra se îneacă într-o cadă   
(ne-am amintit de cada de baie din Romeo şi Julieta, 
spectacolul semnat de Beatrice Rancea!), ci de dragostea şi 
prietenia dintre Hamlet şi Horaţio. „Dragostea este singura 
capabilă să ne curăţe, să ne purifice” îşi aminteşte, regizorul 
citând Scrisoarea I către Corintieni a Apostolului Pavel. Din 
dragoste, pentru a-i curma suferinţa produsă de cumplita 
dezamăgire din final, Horaţio îl împuşcă pe Hamlet/Telmah. 
Care dezamăgire? Că, de fapt, nu a reuşit să-şi croiască el 
însuşi destinul, că totul era prestabilit, predestinat. Tocmai 
când credea că a reuşit, Telmah primeşte de la Horaţio un text 
în care tiranul descoperă că tot ce a crezut şi a strigat el despre 
făurirea propriului destin era deja scris. Efortul şi violenţa cu 
care dorise să se despartă de textul shakespearean cad, astfel, 
în derizoriu. Ieşirea personajului din text este, deci, 
imposibilă. Murind, Hamlet/Telmah este acoperit de mii de 
pagini de carte care cad de sus peste el, înmormântându-l. 
Este cel mai frumos moment al spectacolului, care 
reabilitează întreaga ciudată demonstraţie de până atunci.   
Ne-am gândit imediat la Pirandello, deşi regizorul (care îşi 
teoretizează demersul într-un interviu din Caietele teatrului 
„Eminescu”) nu face nicio aluzie în acest sens; în timp ce 
personajele pirandelliene caută un autor care să şi le asume, 
Hamlet vrea să se desprindă de autor, să se elibereze de 
statutul pe care i-l impune autorul. Puterea textului de a 
rămâne mereu el însuşi, indestructibil este, astfel, recunoscută 
şi demonstrată. 

Toată povestea derulată în acest spectacol se dezvoltă pe 
un fond de război. Personajele poartă măşti de gaz şi haine 
militare (cu detalii când naziste, când bolşevice) şi 
mărşăluiesc în cadenţe ce devin obsesive. Decorul e unul 
straniu, ca după un cataclism, cu resturi de obiecte inerte, cu 
butoaie conţinând substanţe radioactive etc. Un asemenea 
fond de degringoladă generală creează posibilitatea apariţiei 
unui tiran şi a evoluţiei lui demente. Dar regizorul pretinde 
(nu fără acoperire) că a avut în vedere şi realităţi actuale: 
catastrofa atomică din Japonia, de pildă, justifică prezenţa 
măştilor de gaze şi a reziduurilor radioactive. „Cel mai 
terifiant este faptul că toată această problematică a devenit cât 
se poate de actuală” zice el. 

Actoriceşte, spectacolul este bine susţinut, cu evoluţii 
individuale deosebite, ca în cazul interpretului rolului principal, 
Ioan Creţescu (permanentă tensiune interioară, expresie plastică a 
violenţei şi demenţei, mişcare şi gestică nervoasă) şi al lui Sorin 
Ciofu – un Horaţio punct de echilibru, de contrapondere şi de 
soluţie finală. Restul distribuţiei răspunde exact solicitărilor 
regizorale şi evoluează disciplinat şi sugestiv într-o mişcare 
scenică amplă, bine organizată şi condusă de Victoria Bucun. 

Dincolo de ciudăţenia acestei contraviziuni asupra piesei 
shakespeariene şi a celebrului personaj, spectacolul de la 
Botoşani produce un şoc, o provocare la meditaţie, ceea ce nu-i 
lipsit de interes. Este un spectacol de văzut. 

 

Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani.  
Telmah, tragedie neshakespeareană în două acte. Adaptare după o 

idee de Viktor Ponizov. Regia şi ilustraţia muzicală: Serghii Pavliuk 
(Ucraina). Concepţie (!): Vlada Belozorenko. Scenografia: Mihai 
Pastramagiu. Mişcarea scenică: Victoria Bucun. Traducerea: Lucian 
Băleanu. Asistent de regie: Volin Costin. Distribuţia: Ioan Creţescu 
(Hamlet/Telmah), Sorin Ciofu (Horaţio, Cleşte), Bogdan Muncaciu 
(Laertes), Gheorghe Frunză (Regele), Volin Costin (Claudius), Irina 
Mititelu (Gertrude), Cristina Ciofu (Ofelia), Radu Dragoş (Polonius), 
Eduard Sandu (Guildenstern, Bernardo), Valentin Popa (Rosencranz, 
Francesco), Cezar Amitroaie (Marcellus), Andreea Moţcu (Moartea). 

Data premierei: 20 aprilie 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opt la Gala Star şase 
A şasea ediţie a Galei Star de la Bacău (29 aprilie-3 mai) a 

confirmat nu doar seriozitatea constantă a organizatorilor (Teatrul 
Municipal „Bacovia” şi teatrologii Carmen Stanciu şi Dan-
Marius Zarafescu, ci şi interesul actorilor tineri faţă de o 
manifestare artistică în măsură să le ofere un prilej de afirmare 
individuală, o autotestare a disponibilităţilor creatoare. Deşi mai 
puţin bogată (din toate punctele de vedere) decât în ediţiile 
anterioare, Gala şi-a onorat statutul cucerit în cei şase ani de 
existenţă (de fapt, sunt aproape patruzeci, dacă ţinem seama – şi 
trebuie să ţinem seama – de ceea ce a fost înainte, adică de Gala 
recitalurilor dramatice), înscriind, cu profil distinct, oraşul Bacău 
şi Teatrul „Bacovia” în contextul general al mişcării teatrale 
româneşti. Când am zis mai puţin bogată, am avut în vedere nu 
doar decisivele condiţii materiale (mai exact: financiare) de care 
au dispus organizatorii, ci şi afişul pe care l-a putut oferi şi care a 
cuprins doar opt one man/woman show-uri în concurs şi cinci 
recitaluri extraordinare. Nu ştim dacă – dincolo de „cenzura” 
financiară – această restrângere de program s-a datorat exigenţei 
selecţionerilor sau sărăciei peisajului de gen din ţară; mai curând 
stă în picioare, credem, cea de a doua ipoteză, căci din cele opt 
recitaluri prezente în concurs doar patru au fost cu adevărat 
competitive – cum vom vedea îndată. 

O constatare de ordin general, care vorbeşte de la sine despre 
calitatea show-urilor prezentate: toate, fără excepţie, au fost 
minispectacole – cu regie, scenografie, muzică, lumini etc. A 
trecut vremea improvizaţiilor superficiale care invadau, până nu 
demult, festivalurile de acest gen. Cel puţin din acest punct de 
vedere, Gala Star de la Bacău are a se mândri cu o contribuţie 
substanţială la afirmarea identităţii unui gen foarte apreciat de 
publicul spectator. Aveau dreptate organizatorii să noteze în 
caietul de sală: „Gala Star îşi propune să marketeze individualităţi 
artistice, să scoată la rampă personalităţi actoriceşti care îşi 
conjugă talentul şi mijloacele prezentând recitaluri la fel de 
purtătoare de emoţie, haz, dramatism, magie ca şi producţiile cu 
30 de personaje, pirotehnie şi ample manevre tehnice; de multe 
ori poate mai pline de energie decât aşa-zisele spectacole grele”. 
Şi au existat, într-adevăr, unele recitaluri care au răspuns cu 
succes acestor cerinţe şi aşteptări. 

A fost mai întâi actorul german Georg Peetz (Deutsche 
Bühne Ungarn) cu Der Kontrabass/Contrabasul de Patrick 
Süskinde  în  regia lui M.C. Ranin: un  spectacol de rigoare 

nemţească (inclusiv răceala – şi a decorului şi a interpretării), în 
care ideile textului au fost evidenţiate cu o precizie fără fisură, 
actorul – de o distincţie scenică remarcabilă, cu o mobilitate 
corporală şi o gestică de aleasă expresivitate – transmiţând către 
public stările contradictorii ale personajului: pasiunea şi 
dezamăgirile, frustrările şi revolta, aspiraţiile şi căderile, 
aşteptările şi timidităţile. La un moment dat, părea un Poprişcin 
(textul ducându-l în această direcţie), jucând însă în altă cheie, 
fără emoţia şi tragismul celebrului personaj gogolian. 

După această deschidere a Galei, de nivel artistic foarte 
promiţător, a venit un tânăr, Lari Georgescu, cu un recital foarte 
personal, de aleasă originalitate interpretativă, cu care a 
entuziasmat publicul: L-V: 8-16, adică De luni până vineri, între 
orele 8oo şi 16oo (o variantă amplificată a recitalului de la 
Mangalia). Ce visează insul la vârsta copilăriei, ce iubeşte, cum 
se opune regulilor stupide de comportament, rigidităţii falsei 
educaţii şi instrucţiei şcolare cantitative, iar mai apoi ce îi oferă 
viaţa şi societatea? se întreabă şi răspunde Lari Georgescu cu al 
său personaj care evoluează de la entuziasmul şi idealităţile 
primei vârste, la dezamăgirile şi tristeţile tânărului „împlinit”, 
sclav al unui job robotizant. Valorificând excelent un scenariu de 
Rodrigo Garcia şi Ioana Păun (aceasta fiind şi semnatara regiei), 
actorul a dezvăluit o excelentă înţelegere a temei şi a specificului 
vârstelor (copilărie, adolescenţă, tinereţe), adaptându-şi 
entuziasmant mijloacele interpretative şi comunicând cuceritor cu 
un public cooperant. 

În cu totul alt registru s-a înscris one woman show-ul Alinei 
Berzunţeanu 9 grade la Paris (adaptarea şi regia: Peter Kerek). E 
o minidramă de familie (o tânără soţie, convinsă că a întâlnit 
dragostea adevărată, vrea să-şi părăsească soţul şi copilul) în care 
actriţa parcurge – cu sensibilitate, cu emoţie fin nuanţată – un 
traseu complicat de convingeri şi incertitudini. Folosind în egală 
măsură mijloace teatrale şi cinematografice, interpreta a ştiut să 
evite suprapunerile şi să obţină o surprinzătoare organicitate, adică 
un spectacol unitar şi emoţionant, cu momente de valorificare 
superioară a talentului, ea interpretând simultan secvenţele de teatru 
(în care figurează mai multe personaje) şi cele de film. 

Un bun recital a prezentat şi Filip Ristovski – Nijinski (după 
însemnările din jurnalul celebrului balerin; regia: Mălina Andrei 
şi Ema Nicola). Aflat în dificila situaţie de a dansa şi de a rosti 
textul – cu treceri rapide de la stările de luciditate la cele de 
nebunie – interpretul a evoluat convingător în ambele ipostaze 
(chiar dacă rostirea era uneori marcată de oboseala produsă de 
secvenţele dansate). Ba chiar, la final, a mai avut puterea să cânte 
(binişor) celebra arie din „Paiaţe” de Leoncavallo. 

Folosind un „loc dramatic” mobil – un autocar, adică – 
procedeu original, dar nu inedit (ne amintim de Tramvaiul 
Popescu din urmă cu câţiva ani), Emilia Borbely s-a remarcat în 
Mady-Baby de Gianina Cărbunariu (regia: B. Fülöp Erzsbéth). 

Doar menţionabil, recitalul actriţei Georgiana Elena Popan 
ne-a arătat o actriţă bună, dezavantajată de un scenariu minimal 
despre un personaj bifrons: o tânără funcţionară riguroasă, morală 
până la rigiditate, eficientă, distantă faţă de subordonaţi, care, 
însă, noaptea, e o fufă dansând la bară într-un local. 

Necompetitiv a fost Iosif Csorba cu Omul invizibil după H.G. 
Wells – adaptarea şi regia lui Alex Halka fiind minate de 
confuzie, de aglomerări de obiecte şi situaţii care au pus un actor 
(nu lipsit de calităţi) în imposibilitatea de a transmite o idee clară. 
Nici Ana-Maria Bălescu nu a reuşit să convingă publicul că are 
maturitatea pretinsă de un one woman show; ea a evoluat modest, 
nesigur în Metoda Pushkin de Mihai-Gruia Sandu (după o idee 
de J. van Druten). 

La ore de noapte, ca de obicei, au fost susţinute recitalurile 
extraordinare ale actriţelor Florina Cercel (Camerista), Victoria 
Cociaş (Cui am onoarea să mă adresez), Anca Sigartău (Vreau 
să fiu actriţă!) şi Adriana Trandafir (Pasărea măiastră Maria 
Tănase). Mare succes, mare! Mai mult nu spunem, recitalurile 
fiind prea bine cunoscute şi comentate. Doar o vorbă despre Anca 
Sigartău care, folosind un text de Robert Mauro, l-a adaptat, cu 
emoţie, situaţiei ei de actriţă neglijată de regizori. Şi a mai fost 
cineva: Adrian Văncică, al cărui aşa-zis „one man show star” 
intitulat Stand-Up Comedy ar fi fost mai bine să nu fi fost! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O notă de originalitate, mult preţuită şi aplaudată de public, 

de critici şi de juriu, a conferit Galei Star prezentatorul Bogdan 
Matei, actor al Teatrului „Bacovia”. N-am văzut la nicio 
manifestare similară un prezentator mai inteligent, mai inspirat, 
mai plin de umor (de calitate), mai implicat în specificul fiecărui 
recital căruia îi făcea prezentarea. Bogdan Matei a susţinut, în 
fapt, one man show-ul său alcătuit ad-hoc din secvenţe zilnice. El 
i-a scuzat, astfel, pe colegii săi băcăoani care, deşi au la ei acasă o 
asemenea gală, nu au fost prezenţi decât ca spectatori. 

 

Pagină realizată de Ștefan OPREA 
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Telmah/Hamlet
sau 

Tentaţia de a rescrie, altfel, 
piesele clasice! 

Adriana Trandafir   
în Pasărea măiastră Maria Tănase 

Ioan Crețescu 
în Telmah/Hamlet  
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Ce simplu era totul în vremea lui Tonitza, nu? 
Stilistic vorbind. Establishmentul plastic, aşezarea 
lucrurilor era de multă vreme un fapt, un dat al orientării 
generale: mai toată lumea picta ca toată lumea. Un fel de 
a spune. Pentru că între deja pomenitul Tonitza şi 
„floristele” care produceau în proporţie de masă 
vâzdoage, imortele şi gura-leului era o distanţă enormă, 
dar, oricum, nimeni dintre cei care absolveau un institut 
de artă nu se gândea la soluţia... suprematistă. Peisajul 
plastic era unul liniştit, reconfortant de privit din mai 
toate unghiurile. De remarcat însă, imediat, că firi 
iconoclaste, răzvrătite chiar împotriva lor însele, negăsind 
împăcarea cu „stai, bre, că nu dau turcii”, optau pentru 
plecare. Plecarea într-un Occident al tuturor posibilităţilor 
şi al tuturor riscurilor. Dacă îi avem în vedere pe 
Brâncuşi, Brauner şi, mai încoace, pe Horia Damian, Paul 
Neagu, nu ne putem gândi nicicum la mofturi aventuriste, 
ci, realmente, la opţiuni grave, dramatice, menite să 
propună exprimări ieşite din serie, din aliniere, apte a 
modifica relieful general. Oricum suspecte, toate acestea, 
aici, în mioriticul deal-vale. 

Ce se întâmplă acum. 
Peisajul actual al artelor mondiale e atât de deconcertant, 

lipsa unor repere cât de cât sigure pentru conturarea unei 
evaluări globale e atât de evidentă, încât percepţiile noastre 
nu au de ales decât regimul ridicării din umeri şi al supunerii 
la destin. Rolul, într-un fel nefast, al iraţionalei mediatizări, 
al imaginii care zboară într-o secundă la antipozi, derutând 
prin pulverizare, nu e de neglijat. Dar, vai, aşa o cere 
începutul de mileniu. Ne supunem. 

Artistul român acum? Se află şi el, bietul, sub vremi, 
între o Scillă a ocultei perpetuări a Cântării României (de 
data asta fără achiziţii de la Consiliul Culturii şi Educaţiei 
Socialiste) şi o Caribdă a tuturor provocărilor interna-
ţionale, între nudul, peisajul şi natura moartă tip 
consignaţie şi ultimul cri al „instalaţiilor”. 

Pactul schizoid. 

Schizofrenia generală însă, cea care marchează acum 
ansamblul artei autohtone, este, evident, mult mai dureroasă, 
mai dramatică în stratagemele ei de moment. 

Managerii de artă veniţi din occident aleg din ateliere doar 
lucruri care să şocheze, să bruscheze orizontul de aşteptare al 
locului din care vin. (Culmea e că fac această operaţie, ştiind 
prea bine că acolo, acasă la ei, publicul, în majoritatea lui, este 
de un conservatorism recunoscut, în acord cu propriul 
standard de viaţă care îmbie la confort şi la comoditate 
vizuală.) Aşa încât expoziţiile româneşti de grup deschise 
ocazional în Occident au ceva de fiinţă amfibie, de melanj 
între un figurativ voit bizar şi un abstract involuntar firesc. E 
adevărat, totul în spaţiile acelea expoziţionale – uneori 
dezafectate săli de Renaştere nordică – arată frumos, incitant, 
dar în afara unor profesionişti ai scrisului, câtorva artişti 
curioşi, mai nimeni nu calcă dalele respectivelor săli. Dar... 
dar... există, realmente, un interes acut, cel puţin la nivel 
conceptual, pentru ce se face în estul până acum 
cvasinecunoscut. Şi e bine. Cândva, într-o bună zi, din aceste 
aleatorii tentative... de imagine colectivă va ţâşni persona-
litatea marcantă, carismatică. În ultimă instanţă, doar ea 
contează. Bilanţul pe naţiuni, ca în sport, nu e relevant aici, în 
această lume a tuturor evanescenţelor. E de aşteptat deci,  n-
avem încotro, momentul apariţiei individului excepţional. 

Şi pentru că tot am pomenit de schizoidie, să aplanăm 
puţin lucrurile, să nu ajungem cu ele până în pragul ospiciului. 
Nu e cazul. Să fim rezonabili: alienatul nefiind chiar atât de 
grav, atunci nici alienistul nu are de ce să fie chiar atât de 
maniehist în punerea diagnosticului. Situaţia plasticii 
româneşti a momentului nu e chiar atât de alarmantă în 
privinţa rezultatelor (ba, dimpotrivă) şi nici nerăbdarea 
analiştilor ei, printre care, iată, fortuit, mă aflu, nu trebuie să 
se instituie în criteriu draconic de evaluare. 

În aşteptarea insului de excepţie, care să tulbure liniştea 
reliefului, să avem puţintică răbdare. Chestiune de vocaţie 
naţională. 

 
Val GHEORGHIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Această schizoidie care, da, da, se manifestă chiar în 
forul fiecărui artist. Şi nu e vorba de artistul de mâna a treia, 
ci de cel întrucâtva emblematic. Nevoit, datorită asprimii de 
fiecare zi, să producă, o dată, pentru galerii cu vad pestriţ, 
altă dată, pentru proiectul său inalienabil, cel care l-a şi 
impus. (Sigur, la judecata de apoi a artelor, nimeni dintre 
juraţi nu va fi clement cu această duplicitate). 

Iași, mai 2011: 
 

EROTICA 
 

Erotica sau nu erotica, aceasta ar fi întrebarea. Dilema este veche, de la nefericitul 
prinţ al Danemarcei, până la fraţii Karamazov, „sinuciderea este singura problemă 
filosofică cu adevărat importantă”. Evident, sinuciderea care-i frământă pe frații 
Karamazov, a rezolvat-o puterea sovietică plus electrificarea. 

Ce-i rămâne cetățeanului lipsit de alternativa lui „a nu fi”? Numai „a fi” – aceasta 
fiind și singura preocupare alături de siguranța unui confort cerebral ușurat. Chiar aș 
credita formula: „voiesc a fi cu orice preț”! În această dinamică, Erotica ar fi un  
argument: l’amour fait passer le temps, mais le temps fait passer l’amour. Monsieur 
Larousse scria și el că: „l’erotique, adică, relatif a l’amour physique, a la sexualité”. 
Înarmați cu aceste argumente teoretice, pornim, erotizând, spre victoria finală – adică 
expoziția ce tocmai pogorâtu-s-a cu voluptate, calm și lux, spre Iașul drag inimii noastre 
și nu numai, așezându-și două rotunjimi planturoase pe patru locații: Galeriile de pe 
strada Lăpușnenu, Cupola, Galeriile „Dana” din strada Prof. Cujbă și Galeriile de la 
Moldova Mall, cuprinzând lucrările a nu mai puțin de 125 de artiști din Iași și din țară. 
Instigator, un nume greu: Dragoș Pătrașcu și Fundația „Dana”, de asemenea un nume 
greu în mecenatul de artă, totul dintr-o pulsiune – evident erotică și voinicească, cu niște 
ani în urmă, când, strâns uniți în jurul generoasei Idei, dar mai ales în jurul lui Marcel 
Chirnoagă și Dragoș Pătrașcu, un grup de artiști cu gânduri cinstite dar curate, s-a pus pe 
fapte artistice exprimate mai ales în desen și gravură. Lucrări de Corneliu Baba și Dan 
Hatmanu figurează în această a 6-a ediție, alături de nume consacrate ale artei românești  
sau nume în devenire, tineri aflați în timpul studiilor, conștienți că pe umerii lor fragili se 
sprijină erotica viitorului – incert, globalizant și apocaliptic. Cele patru galerii, superb 
aranjate, și-l voi inculpa din nou pe Dragoș Pătrașcu, care, în mijlocul studenților lui, 
exercită funcția de mare preot până adânc în noaptea care precede vernisajul, dictând cu 
mâna sigură, perete de perete, partitura expoziției, scenografia ei, unde fiecare lucrare 
este în același timp, decor pentru cele din jurul ei și servită de acestea. Sexualitatea de 
care pomeneam este citită în expoziție, fără coșuri pe față, cultural, metafizic și, pardon, 
estetizat, bine temperată de forța invenției plastice, de varietatea viziunilor artistice, a 
manierelor și stilurilor în aproape toate tehnicile de expresie. Cine crede că va parcurge 
acest traseu erotic cu chicoteli sau stânjeneala de a fi văzut în timpul unui contact prea 
intim cu opera admirată, să-și îndrepte pașii hotărât către sex-shop. Cei familiarizați cu 
produsul artistic, cu irepresibila libertate a artei, vor pleca cu dorințele împlinite, și ar 
proceda dibaci, odată ajunși acasă, dacă ar transfera pe hard valoarea adaugată. 

Ceva îmi spune că prinde contur o importantă acțiune de cultură, creatoare de 
prestigiu și chiar de tradiție. Cum ar suna bunăoara „Bienala  internațională de artă 
erotică – Iași, România?” Din câte știu, lipsește pe plan  global și chiar și la 
Amsterdam. Drept care îi rezerv organizatorului o schiță, deocamdată secretă, a 
viitorului regulament de participare. În acest fel se rezolvă și problema sinuciderii, 
evocată cu sârg în capul acestui text. Trăiască erotica română! Vivat prințipatele unite 
între ele! 

 

                                                                                                      Dan ERCEANU 
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PACTUL SCHIZOID

Val Gheorghiu visându-și personajele 

Vladimir Șetran: Nud 
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Ca-n vremurile apuse, ceva nu se potrivea, nu dădea 
bine la dosar. Departe de a dori să mă disculp, îmi spun 
doar că se poate totuşi să nu fi eşuat. Mi-am zis că va fi 
necesar să împărţim o sală la un moment dat pentru a şti 
ce să cred cu adevărat. Se pare că a funcţionat. Experienţa 
asta şi cea a căutării unor detalii infime în gestica, în 
discursul său nesigur şi vădit emoţionat au recreionat în 
mintea mea un portret ce părea doar privit prin prisma 
superficialităţii, derutant. Inocenţa e uneori singura cheie 
ce-ţi mai poate furniza accesul la cufărul cu poveşti, iar 
Costel Busuioc pare a o deţine din plin. Viaţa lui e în sine 
o poveste asezonată cu toate ingredientele necesare şi 
arborând bonus câteva borne incluse parcă anume pentru a 
ajuta definitivarea unui parcurs. În fond cu ce avem de-a 
face? Strict descriptiv – un copil care dezvoltă o pasiune 
neobişnuită pentru un gen muzical aflat nu tocmai în topul 
preferinţelor rurale, un tânăr ce-şi caută drumul în 
încercarea de-a se opune unei realităţi aparent impuse prin 
evadarea în lecţii de canto de... „zece minute” parcurse 
între două joburi de ocazie şi un bărbat încercat purtând 
povara unui bagaj într-atât de pragmatic încât te miri de ce 
n-a renunţat.  Singurul răspuns plauzibil pe care-l preferă 
oricăror altor motivaţii a fost... credinţa şi, paradoxal, 
suma tuturor anilor în care visele au refuzat să devină 
realitate şi bunăstarea nu i-a prisosit. Pentru că, 
parafrazând versul unei canzonette dragi lui... un om 
căruia îi e dat să plângă rămâne prin excelenţă unul bun. 
Bun nu sub forma adjectivului pozitiv banal, ci a 
semnificaţiei implicite de profund, ocolit de autosuficienţă 
şi încă nealterat spiritual. 

Lui, Divinitatea a acceptat la un moment dat să-i dea 
un răspuns clar, iar calea de transmisie aleasă dovedeşte că 
Dumnezeu are, când şi-o dorește, umor. Şansa lui Costel 
Busuioc a prins contur pe un şantier spaniol, privind la un 
televizor alb-negru reclama unui concurs adresat 
emigranţilor. O imagine pe care o găsesc extrem de 
plastică şi într-un acord echilibrat cu întreaga poveste – 
cea a vieţii lui şi a spectacolului strălucitor, pavat cu dive, 
câştigat ulterior. Anticamera unui succes care l-a catapultat 
pe român de la agonie la extaz şi din nefericire, odată 
întors printre compatrioți... înapoi. De ce? Pentru aceeaşi 
„vină” care altora, e drept în alt timp sau nimb geografic, 
le-a fost trecută cu vederea. Cazul fostului zidar prin mila 
hazardului devenit tenor nu e deloc unul singular. Şi 
despre tânărul Pavarotti se spunea c-ar fi cântat la 
începuturi după ureche în timp ce britanicul vânzător de 
telefoane mobile, Paul Potts, sau al nostru Nicolae Herlea 
(fost croitor), nu veneau pe scena celebrităţii cu studiile 
muzicale la purtător. Nimeni nu pare să vadă că, în spatele 
unei de altfel încă mărunte bucurii carieristice, Costel 
Busuioc se bate cu mori cantabile şi contabile de vânt. Că 
nu-i este tocmai uşor ca amator plutind în derivă pe-o mare 
de profesionişti şi că e nevoie la urma urmei, oricât de 
impropriu ar suna, de curaj ca să faci faţă săgeţilor fără 
ripostă. Riposta ca scandal pe care am obosit a o mai ţine 
în frâie  şi ne oferă temeiul plăcut al vânătorii de inculpaţi. 

Ce am văzut eu pe scena unei case de cultură ieșene? 
Poate un tenor cu nume prea puțin rezonant, poate un 

om emoţionat până la lacrimi de-a fi reintrat în graţiile 
„moldovenilor lui” (după incidentul anulării unui spectacol 
din lipsă de amatori), sigur nu cel mai bun orator şi, da, 
nici un profesionist rece ce-ţi stârneşte admiraţia prin 
deplina acurateţe a discursului muzical. Am împărţit sala.. 
cu o voce. Puternică, clară, şi pot să jur, specială. Şi cu un 
om... mărunt în mândrie, novice în prejudecată, dar apt de 
transcendere prin pasiune. 

Câţi dintre cei gratulaţi cu studii, titulaturi şi onoruri ar 
renunţa la pretextele eşecului sau acalmiei personale şi ar 
reveni, dincolo de responsabilitatea intelectuală, la... 
emoţii zis primitive pentru a reitera puterea talantului ce   
i-a făcut cândva fericiţi? Dacă am face-o poate că viaţa ar 
împrumuta ceva din armonia unei orchestre. În fond de ce 
iubim o simfonie dacă nu pentru complementaritatea 
instrumentelor ce-o reproduc, acordurilor şi tonurilor 
diferite? 

Uneori trăiesc senzaţia că societatea modernă a ales să 
reproducă la infinit tonalitatea gravă şi studiată a unui 
contrabas. Nici cele mai mari bucurii nu trec de tonul 
moderat al violoncelului, în timp ce ceasul violelor și 
viorilor-vise a apus. Avem nevoie de armonie, de ceva 
„tempo”, dar și de ritmica unui strop de percuţie.  

Cred că tenorul Busuioc şi-a asumat ultimul rol și a 
îndrăznit să sune... un gong. Să sperăm că va dovedi să 
trezească unele spirite şi nu va sfârşi doar prin a le agita.  

 
Raluca SOFIAN-OLTEANU   

Un regal de gravură 
 
În nota unei permanente şi rafinate selecţii expoziţionale, 

Galeriile Dana au optat acum pentru întâlnirea cu artele grafice, 
ca semn de preţuire a acestei tehnici seculare, cu exponenţi 
memorabili, cu opere care figurează în cele mai cunoscute 
muzee ale lumii şi ale unor colecţionari de prestigiu din toată 
lumea. Cabinetul de stampe era şi este încă, locul predilect al 
meditaţiilor solitare sau al dialogurilor de profunzime. Oricum, 
întotdeauna şi peste tot, colecţionarul de gravură a avut şi are, un 
rang seniorial. Cine colecţionează gravură se distinge prin 
altitudine intelectuală şi respect faţă de creatorii acestor 
inestimabile valori estetice. 

În context, trebuie să evoc pe unul dintre pionierii artelor 
grafice din Moldova, Gheorghe Asachi cel care, înfiinţând 
clasul de zugrăvitură, nu a ignorat artele grafice. În astfel de 
opere, prin posibilitatea multiplicării gravurilor, se viza, 
implicit, caracterul popular al unor asemenea opere. Trebuie 
subliniat faptul că desenul este rigoarea artei şi, pe cale de 
consecinţă, artele grafice pot circula în spaţii culturale mai 
largi, influenţa categorii cât mai diverse de beneficiari. Nu 
intenţionez creionarea unei istorii a artelor grafice în 
Moldova, ci doar nevoia de a sublinia un efort continuu de 
emancipare a limbajului şi modernizarea, potrivit unor 
câştiguri tehnologice recente a formei de expresie în gravură. 
Atena Simionescu, Decan al Facultăţii de Arte Vizuale, prin 
temperamentul mai degrabă introvertit decât expansiv, se 
grăbeşte încet, meditaţiile ei artistice fiind formele sublimate 
ale unor idei. Asemenea lui Camil Petrescu a avut deseori 
revelaţii şi le-a mărturisit cu aerul că ne invită în propria ei 
intimitate. Sensibilă şi creativă, artista face din traseele ei 
grafice pretexte de meditaţie şi introspecţie.  

Genericul selecţiei, Amprente, face trimitere la urmele 
timpului, semnele şi sensurile condiţiei umane şi a 
vegetalului, a tot ceea ce permite un punct de vedere despre 
sine şi despre lume. Daţi-mi un punct şi răstorn universul 
spunea un vizionar. Atena ar putea solicita o linie din care se 
va despleti un drum, un arabesc, o poveste sugerată, un ideal 
mereu iluzoriu. Amprenta este şi ea o urmă astrală, o 
dezbatere despre profunzimile eului, o dâră fragilă pe 
ecranele memoriei. Reflexivitatea o pune în situaţia de a 
regândi condiţia omului şi a lumii în ansamblu. Anticii 
desenau cercuri pe nisip şi credeau că devin invulnerabili. 
Astăzi construim buncăre şi devenim vulnerabili în raport cu 
propriile noastre limite. Armurile protectoare devin 
ineficiente atâta vreme cât omul încetează a se mai percepe 
ca o creaţie divină. 

Atena Simionescu, practică pe spaţiul de expresie al unei 
culori neutre o fereastră deschisă către mâine, dar spre illo 
tempore, într-un balans semantic de mare rafinament. Mâna-
stea argheziană aşteaptă întâlnire cu celălalt sugerat în 
oglinda de lumină a speranţei. Hârtia absoarbe culoarea 
spiritualizată prin absenţa materiei, prin dialogul formelor 
esenţializate până la nivelul de concept astfel încât impactul 
vizual este inechivoc şi definitiv. Cultura fragmentului are 
sensul unui citat memorabil, iar intervenţiile plasticianului pe 
suprafaţă devin comentariul sugestiv asupra ansamblului 
grafic. 

vvvvv

Multe dintre compoziţiile graficienei evocă potenţialul 
expresiv al florilor anotimpurilor şi o face cu discreția de a nu 
strivi corola de minuni a lumii. Traseele grafice, forma mereu 
dinamică şi ritmată a grafiei presupun succesive lecturi ale 
imaginii spre a avea acces la subtilitatea metaforelor grafice. 
Elementele florale sunt parcă arabescurile desprinse din 
caligrafiile orientale, citite şi interpretate din unghiul unui 
visător mereu vulnerabil. Volutele ample, insinuante ale 
liniilor curbe, angularităţile impuse de un context constructiv 
asigură varietatea formelor de expresie, tehnica mixtă 
permiţând cele mai variate soluţii. Din structura unei banale 
cutii, tratată în perspectivă plonjantă, devine un fel de bucurie 
a dezvăluirii unui potenţial mister. Florile timpului, stilizate 
până la esenţial, ţin de structurile materiei prin formă şi de 
divinitate prin culoare şi miros. 

Scrisorile fac aluzie la practici defuncte în raport cu    
SMS-urile impersonale, Alternanţele, Introspecţiile, Iedera, 
Ierbarul, Efervescenţa, Portalul şi încă atâtea altele, exprimă 
prin plenitudine imaginativă un mod de a se bucura împreună 
cu ceilalţi. Numai astfel premiza dialogului îţi poate produce 
efectele emoţionale şi estetice. 

Cât priveşte tehnicile abordate, ele  mizează în varietatea 
lor pe câteva puncte de reper, între care tehnicile mixte, 
aquaforte şi aquatinta, precum şi pe foarte expresiva tehnică a 
carborundumului. Obţinerea efectelor plastice este rezultatul 
studiilor permanente, experienţelor proprii obţinute uneori prin 
utilizarea unor materiale neconvenţionale, modelate astfel încât 
să poată sugera ritmuri interioare şi coerenţă la nivelul 
ansamblului. Una şi aceeaşi lucrare suportă numeroase 
suprapuneri şi decupaje realizate în aşa fel încât ansamblul 
grafic să sugereze coerenţa ideii şi transparenţa nobilă a 
straturilor de culoare. Atena Elena Simionescu îşi asumă cu 
responsabilitate pasagere dregătorii universitare, dar nu poate 
uita nici o clipă de propriul şi nobilul, prin har, destin de creator. 
Premiile artistice, numeroase, nu sunt altceva decât floarea 
aşezată la butoniera unui talent exponenţial...   

 
Valentin CIUCĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fiul Babilonului 
 
Am dat (relativ recent) curs unei invitaţii ce viza atât 

plenul cât şi culisele unui concert organizat în scopuri 
caritabile. Unul în care, recunosc, n-am investit anterior 
audierii sale nici mari aşteptări, nici speranţe deşarte şi cu 
atât mai puţin dorinţa minim-necesară de-a împărtăşi 
hârtiei probabile virtuţi. M-am dus, pe româneşte fie spus, 
fără dragă inimă, camuflând profesionist doza de cinism 
jurnalistic (dobândită cred, la nivel subliminal, în redacţia 
unui cotidian ieşean) sub o slăbiciune mai veche şi sper 
definitivă vizavi de muzica clasică. Dacă lucrurile au luat 
o întorsătură nouă, provocându-mă acum să mă lepăd 
benevol de reticienţa iniţială pentru a certifica în schimb o 
altfel de exaltare, singur vinovat se face invitatul special al 
acelei seri, nimeni altul decât controversatul (uneori 
laconic, alteori cu zel) tenorul (totuşi) Costel Busuioc. 

Înainte de a fi întors fila indiferenţei, atît de dragă 
tuturor, îmi amintesc că omul acesta a reuşit performanţa de 
a-mi răvăşi, desigur la nivel ideatic, cercul de amici, făcând 
ca întrunirile noastre să se transforme ocazional în 
interminabile pro şi contra argumentări legate de valenţele 
succesului său. Cert e că m-am afiliat instinctiv taberei pro, 
dată fiind printre altele descoperirea măgulitoare că am de-a 
face nu doar cu un ieşean, ci mai mult, cu un... consătean 
(pasibil de întâlnit ce-i drept doar în vreo vacanţă prelungită 
de vară la bunici). Treptat, cred că am cedat impulsului, 
aparent generalizat, inoculat de multe voci sau pagini 
„iudice”, care trebuie să-i fi creat conaţionalului întors 
„acasă” senzaţia de a fi descins abia atunci în spaţiul... 
adevăratului Babilon. 

Etichete au fost aruncate aproape cu îndârjire în aer. 
Dure, răutăcioase şi deseori gratuite, marcate, cum altfel, 
decât de un autohton paralelism evident vizavi de subiectul 
în fapt propus: vocea sa.  

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

Atena Elena Simionescu: Scrisoare VI 

 

„Arta e limitare – esența oricărui 

tablou e rama” 

(G.K. Chesterton) 

Costel Busuioc 
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din târgul Oniţcani, ţinutul Orhei, au furat un copil, „cam de cinci 
ani, şi l-au pus într-o pivniţă, unde s-au adunat şi alţi evrei. Ei au 
adus acolo (precum au mărturisit pe urmă) o albie cu apă caldă de 
au scăldat copilul. Apoi au legat cu aţă membrul său genital la 
prepuţ şi după ce au cusut şi anusul cu ac şi aţă, l-au pus gol într-o 
putină, au deschis vinele de la braţe şi picioare, l-au împuns şi în 
alte părţi cu sula şi au jupuit pielea de pe frunte (după cum s-a 
văzut când  l-au adus, din porunca lui Mihai vodă, la biserica 
sfântul Nicolae şi l-au îngropat) şi aşa sângele se scurgea din tot 
corpul lui în putina în care era şi puţină apă. După ce s-a scurs 
sângele din trupul copilului şi a murit, l-au scos şi l-au dat în 
mâinile unui alt evreu ca să-l arunce pe câmp, dându-i pentru 
osteneala lui trei galbeni. Acesta a pus cadavrul într-un cărucior şi 
l-a dus pe câmp, unde l-a aruncat învelit într-o piele de oaie. 
Sângele l-au împărţit, punându-l în butoiaşe, şi l-au trimis marelui 
haham din Cracovia şi hahamului din Dubăşari, iar un butoiaş cu 
sânge l-au îngropat în pivniţă, spunând că este vişinată” (Cronica 
Ghiculeştilor, 1965: 239-241). 

Referindu-se la aceeaşi „afacere”, Ion Neculce, în Letopiseţul 
Ţării Moldovei, vorbeşte despre „un copil de creştin muncit de 
bezzaconicii (spurcaţii, nelegiuiţii, n.n.) jidovi în chipul muncilor 
domnului Iisus Hristos” (Neculce, 1986: 315). 

În „lunea din săptămâna luminată”, nişte ţărani au găsit corpul 
copilului pe câmp; recunoscut de părinţi şi de oamenii din târg, a 
fost anunţat vornicul, care a dat de veste serdarului Lupu. „Toţi 
locuitorii, clerici şi laici, împreună cu serdarul, au bănuit imediat 
că este o faptă a evreilor (s.n.)” (Cronica Ghiculeştilor, 1965: 
241). Serdarul a dat ordin ca „cei mai de vază evrei, împreună cu 
nevestele lor” să fie întemniţaţi, anunţând pe domn de cele 
petrecute. Serdarul a început să-i bată, întâi pe cel care a aruncat 
copilul pe câmp, apoi pe nevasta aceluia în casa căruia s-a petrecut 
fapta, după care cu toţii „au mâncat bătaie”. Cel care a aruncat 
copilul pe câmp, în cele din urmă a mărturisit că doi dintre ei au 
comis fapta „în casa Leibii” (Cronica anonimă, 1975: 102). Toţi 
patru, împreună cu nevestele şi copiii lor au fost trimişi îndată „cu 
menzil la domn”. Domnul a făcut divan, unde a chemat „pe toţi 
evreii din Iaşi, şi pe turci, şi pe boieri, mici şi mari, şi i-a întrebat 
de faţă cu ei”. În afara Leibii, ceilalţi au mărturisit cele întâmplate, 
„arătând şi sulele cu care l-au înţepat, trei înfipte într-un mâner de 
lemn, şi nişte ciudate cuţite şi brice cu care au săvârşit această 
nelegiuită taină a lor, precum spuneau, din porunca hahamului 
Cracoviei, pentru ca să ungă cu sânge pleopele noilor născuţi ai 
neamului lor, precum şi pragurile uşilor şi să facă aghiazmă 
evreiască, pe care o pun în azima lor şi o mănâncă din superstiţie” 
(Cronica Ghiculeştilor, 1965: 241). Domnul a încercat să-i 
şantajeze pe evrei şi să-i spolieze cât mai mult, „(…) i-au ţinut la 
închisoare, gândind doar a lua de la dânşi(i) bani mulţi” (Neculce, 
1986: 315). Între timp, evreii au trimis un reprezentant la 
Constantinopol, care s-a înfăţişat la primul negustor al marelui 
vizir, Rafail, „care şi el era tot evreu” (Cronica Ghiculeştilor, 
1965: 243), spunându-i cele întâmplate; acesta a intervenit şi 
domnul a primit un firman, în care i se poruncea să-i elibereze pe 
evrei. Domnul s-a conformat firmanului, însă „(…) din pricina 
lăcomiei sale de bani, căci n-a avut râvnă pentru legile 
dumnezeieşti şi n-a chibzuit bine sfârşitul faptei sale”, Mihai 
Racoviţă a primit mazilirea la câteva zile de la „farsa judiciară” 
(Oişteanu, 2003). 

un fals milenar: 
 

OMORUL RITUAL  
LA EVREII  

DIN ȚĂRILE ROMÂNE 
 

Prima acuzaţie de infanticid ritual în spaţiul românesc 
apare în anul 1710 (5 aprilie) la Târgu Neamţ, unde cinci 
evrei au fost linşaţi, iar alţi 22 au fost puşi în lanţuri, sub 
acuzaţia că ar fi ucis un copil de creştin, „căci le trebuie lor 
sânge de Paşti…”. Văzând că situaţia scapă de sub control, 
comunitatea evreiască, temându-se pentru siguranţa tuturor 
membrilor, trimite o solie la domnie. Aflând cele 
întâmplate, domnul Dimitrie Cantemir îşi va delega doi 
oameni de încredere, care vor sosi la faţa locului şi vor 
cerceta cazul: „oamenii veniră şi cercetară şi căutară bine şi 
văzură că fals şi neadevărat e”. Domnul hotăreşte slobozirea 
evreilor închişi, iar vinovatul, un călugăr, care a înscenat 
toată povestea, „să fie pus în casa de nebuni în tot timpul 
vieţii sale” (Izvoare şi mărturii, 1999: 523; Oişteanu, 2003). 
Patru ani mai târziu, în 1714, un caz similar se repetă la 
Roman: nişte polonezi răpesc o fetiţă creştină, slujnică în 
casa unui evreu. Imediat acesta a fost arestat, mulţimea s-a 
năpustit asupra evreilor din târg, iar dacă un alt polonez nu 
mărturisea adevărul, lucrurile ar fi scăpat şi mai mult de sub 
control (Schwarzfeld, 1901-1902: 37-38).  

În spaţiul transilvan, în februarie 1715, la Braşov, aflăm 
o relatare asemănătoare: „(…) Henker Simon a fost tăiat în 
patru fiindcă în noaptea Sfântului Bartolomeu (24 august, 
n.n.) a ciopârţit corpul unei slujnice, iar sângele l-a vândut 
evreilor”. El a fost acuzat de crimă şi de faptul că ar fi 
vândut evreilor sângele victimei (Izvoare şi mărturii, 1988: 
25). Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, în 1791, apar încă 
două afaceri similare. La Pir (Satu Mare), unde evreii din 
localitate precum şi rabinul din Carei, sunt acuzaţi de omor 
ritual, în baza mărturiilor unui copil de cinci ani, se produce 
un mare scandal în urma căruia, doar datorită intervenţiei 
directe a Curţii Imperiale de la Viena, evreii vor fi achitaţi – 
1796 (Gyémánt, 2004: 34; Oişteanu, 2001: 369). În acelaşi 
an, pe 21 februarie, trupul unui băiat de 13 ani, Andreas 
Takals, care locuia cu un evreu numit Abraham, a fost găsit 
în apropierea oraşului Sibiu. Sângele îi fusese scos şi avea 
gâtul tăiat în mai multe locuri. 

Însă cea mai interesantă inculpare adusă evreilor, pe 
acest motiv, are loc în  Moldova, în 1726, în timpul celei  
de-a treia domnii a lui Mihai Racoviţă (1716-1726). În 
Cronica Ghiculeştilor se relatează că în ziua Paştelui, evreii 

 Întreaga perioadă fanariotă va cunoaşte asemenea 
evenimente,  populaţia cerând „sus şi tare ca toată evreimea să fie 
supusă la cazne” (Oişteanu, 2003). Carol Iancu susţine că 
acuzaţia de omor ritual a fost adusă în Ţările române de călugării 
greci, cele mai multe cazuri petrecându-se în Moldova. Lazăr 
Schein (Şăineanu) este de părere că acuzaţia a fost mijlocită de 
clerul român, întâia lucrare care pune bazele unei atari literaturi 
este, după părerea sa, Alcătuirea aurită a lui Samuil Ravvi 
Jidanului mustrătoare rătăcirii jidoveşti, tipărită la Iaşi, în 1771 
(Schein, 2002: 59-60); în secolul al XVIII-lea, fiind atestate două 
inculpări similare la Botoşani (1783), când liderii comunităţii au 
fost arestaţi, acuzaţi de uciderea unui copil de armean 
(Schwarzfeld, 1901-1902: 43; Schein, 2002: 64) şi la Galaţi, în 
1797, unde grecii i-au atacat pe evrei, i-au bătut, le-au jefuit 
casele, au ucis patru dintre ei, pe unii i-au aruncat în Dunăre, au 
ars o sinagogă şi sulurile Torei. Ceilalţi evrei au scăpat de la 
moarte datorită unui preot ortodox (părintele Ignat), care le-a 
oferit adăpost într-o biserică din oraş (Schwarzfeld, 1901-1902: 
45; Schein, 2002: 64). Secolul al XIX-lea va începe sub aceleaşi 
auspicii. În Ţara Românească, la Bucureşti, în urma unei acuzaţii 
de omor ritual, din 8 aprilie 1801, 128 de evrei vor fi ucişi de 
soldaţi şi populaţie. Domnul Alexandru Moruzi, în urma 
intervenţiilor de la Poartă, îi va trimite la ocnă pe cei însărcinaţi 
cu investigaţiile masacrului, doar câteva victime fiind 
despăgubite (Schwarzfeld, 1901-1902: 48; Halevi, 2002: 455). 
Un caz similar se înregistrează în martie 1808, în ajunul Paştelui 
evreiesc, când un copil de creştin, spărgând fereastra casei unui 
evreu, este prins şi bătut, acuzaţia agitând spiritele abia liniştite. 
Trei ani mai târziu, în 1811, Moise sin Lazăr este acuzat de luarea 
de sânge de la un ţăran din judeţul Ialomiţa. Generalul Şteter, 
comandantul armatei de ocupaţie, deschide o anchetă care duce la 
constatarea nevinovăţiei evreului (Halevi, 2002: 456). În 
Moldova, în 1803, în Târgu Neamţ, patru evrei vor fi închişi şi 
torturaţi în baza aceleiaşi acuzaţii (Schwarzfeld, 1901-1902: 45). 
Vor urma, Tg. Neamţ (1816), când autorităţile îi vor tortura şi 
spolia pe unii evrei (Schwarzfeld, 1901-1902: 50; Schein, 2002: 
65), Bacău (1824), Bucureşti (1834), Tg. Neamţ (1841), Galaţi 
(14 aprilie 1859 – un copil creştin a fost găsit mort, imediat 15 
evrei au fost arestaţi la sinagogă, sulurile Legii, în număr de 50, 
au fost arse, cărţile şi podoabele sfinte sfâşiate, chivotul, mesele 
şi băncile sfărâmate, casele au fost jefuite, mai mulţi bărbaţi, 
femei şi copii evrei au fost răniţi); 3 octombrie 1867 (în acest an 
patru sinagogi vor fi distruse iar 90 de evrei vor suferi răni şi 
distrugeri de bunuri (Iancu, 1998: 25), Călăraşi (1867), Turnu-
Severin (1868), Ploieşti (1871), Bacău (1892). 
  

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
 

(continuare în pagina 21) 

(urmare din pagina 15) 
Această criză identitară a fost şi este, la 

rândul ei, un complex format din mai 
multe procese de criză: criza identităţii 
personale, criza militantismului, criza 
angajamentului partizan, criza identităţii 
civice, refuzul competenţei, al experienţei, 
al instituţiilor statului. (pp. 197-198) Crize 
cu substrat politic sau geostrategic nu sunt 
însă doar cele din Estul Europei. Astfel de 
crize au fost cel de-al doilea război 
mondial, criza din Franţa anului 1968, cea 
declanşată de atentatele de la 11 
septembrie, cea din Moldova din aprilie 
2009 sau cea datorată conflictului 
israeliano-palestinian. Toate aceste crize 
sunt evaluate în paginile cărţii despre care 
discutăm dintr-o perspectivă psihoso-
ciologică, evidenţiindu-se notele specifice. 
Evident, crizele lumii actuale nu se 
originează doar în permanenta fragilizare a 
individului, în specificul economiei actuale 
orientate spre câştig cu orice preţ sau în 
mutări politice şi geostrategice neinspirate 
sau răuvoitoare. Există cauze structurale ce 
împing societatea către crize, cauze ce 
derivă din imposibilitatea de a face 
predicţii statistic relevante cu privire la 
evoluţia unor sisteme complexe, precum 

cele sociale, şi de a acţiona în consecinţă. 
Sunt fenomene extrem de improbabile, 

precum crizele financiare, dar tocmai 
pentru că sunt improbabile nu sunt luate în 
calcul în prognozele şi explicaţiile privind 
dinamica socio-economică. În faţa unor 
astfel de crize, nici psihosociologii, nici 
economiştii, nici analiştii politici nu pot 
face mare lucru. Totuşi, care ar putea fi 
sarcina psihosociologului într-o lume 
bântuită de crize? Parafrazând un răspuns 
oferit de Serge Moscovici la o întrebare 
oarecum similară, am putea schiţa un 
răspuns multiplu: (a) să creeze laboratoare 
şi colective care să se ocupe sistematic de 
cercetarea crizelor din perspectivă 
psihosociologică; (b) să se aplece cu 
atenţie asupra specificului fiecărei ţări, 
fiecărei culturi, fiecărei economii, 
insistând asupra diferenţelor, fără să se 
grăbească să ajungă la explicaţii cu 
pretenţie de valabilitate universală; (c) să 
privilegieze contactul direct cu realitatea 
socio-psihologică a crizei şi să caute de 
fiecare dată concepte şi ipoteze noi, care 
ar putea să aibă o certă valoare explicativă 
(această cerinţă este derivată din 
identitatea unica a fiecărei crize); (d) să 
renunţe la idealul elaborării unor teorii 

socio-psihologice generale asupra 
crizelor; subsumarea crizelor unor 
teorii generale ar presupune tocmai 
neglijarea acelor aspecte care conferă 
identitate şi specific respectivului 
eveniment. Setea de generalitate şi 
uniformitate are un efect mutilant 
atunci când este vorba de realităţi cu o 
identitate unică. Psihosociologia este o 
apariţie inspirată şi necesară în peisajul 
nostru editorial. Inspirată pentru că 
suntem cu toţii sensibili la acest tip de 
fenomen – criza – ce ne afectează viaţa 
de zi cu  zi, pe diverse planuri. Aşa că 
sunt şanse să fim sensibili şi la o carte 
despre crize.  

O apariţie necesară deoarece, aşa 
cum spuneam şi la începutul acestei 
recenzii, criza este un cuvânt aflat pe 
buzele tuturor, dar o cunoaştere 
riguroasă a acestui fenomen cu atât de 
multe feţe lipseşte. Cu o largă 
adresabilitate, lucrarea poate fi citită cu 
folos maxim de specialişti sau studenţi 
din zona psihologiei, sociologiei, 
ştiinţelor comunicării, ştiinţelor poli-
tice, economiei, istoriei şi de toţi cei 
interesaţi de fenomenologia crizelor. 
Cartea poate fi citită cu real folos şi de 
politicieni, funcţionari publici sau 
directori de companii tocmai pentru a 
înţelege în ce direcţie nu ar trebui să-şi 
conducă vreodată alegătorii sau 
angajaţii. 

fenomenologia crizei
ÎNTÂLNIREA 

 
 

(urmare din pagina 6) 
Cui să explici, ca să şi priceapă, că degeaba stăm 

pe o tradiţie uriaşă, dacă nu reuşim s-o şi avivăm – 
cum ar spune Arghezi. Dacă nu reuşim să penetrăm  
indiferenţa şi neîncrederea oamenilor. Degeaba ne 
răţoim la G. Liiceanu, găgăind dispreţuitor, că n-a auzit 
de evenimentul cultural „Iaşi – 600”. Garantez că, dacă 
s-ar face acum, printre ieşeni,  un sondaj pe această 
temă, şi nu oriunde, ci în marile licee şi în centrul 
universitar, 9 din 10 ar răspunde că n-au auzit. Şi asta 
pentru că, în linii mari, a fost o acţiune de bifă, cu o 
promovare pe măsură: sublimă, dar... Dl. Cătălin Ivan 
ne anunţă, zbârlindu-se, din nou, că în 2019, Iaşul va fi 
capitală culturală europeană. Doamne, cum poate fi 
atât de sigur? Vor evolua atât de mult politicienii noştri, 
încât să-şi dea mâna în acest sens? Mă întreb pentru 
că, deocamdată, n-au reuşit să se înţeleagă în privinţa 
unui sediu adecvat pentru Biblioteca „Gh. Asachi”. 
Transformând-o în magazie, aproape au desfiinţat-o. 
Oare ce ar zice edilii noştri dacă ar vizita bibliotecile 
publice din Baia Mare, Constanţa, Cluj-Napoca, Sibiu 
şi multe altele – localităţi care nu se bat atîta cu 
pumnul în piept pe tradiţie, dar care s-au aliniat celor 
mai moderne tehnici şi metode de organizare a unei 
biblioteci. Ca să nu mai vorbesc de sumele alocate 
pentru achiziţii, care le permit să-şi îmbogăţească 
ritmic fondul de carte, de periodice... Dar dacă, 
doamne fereşte, lucrările de reparaţie la Palatul Culturii 
vor dura peste 10 ani, cum este obiceiul pe la noi, ce 
le va răspunde Cătălin Ivan, în 2019, celor care, veniţi 
să viziteze Iaşul – capitală culturală europeană, vor 
dori să viziteze şi biblioteca publică?  Au habar 
politicienii noştri, care mor de dragul culturii, că pe 1 
octombrie 2020, Biblioteca „Gh. Asachi” ar trebui să-şi 
sărbătorească centenarul?   

Ei, nişte întrebări acolo şi ele. 
 

    

  

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE  

 

Iulian Pruteanu-Isăcescu, istoric, absolvent al Facultăţii de 
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(Franţa, 2005)”. Coeditor al volumelor I-III, din seria Românii 
din afara graniţelor ţării (2006-2008), coordonator al volumelor 
IV și VI (2008-2010). 
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     ARACATACA 
 
 

Prin anii ’50, Departamentul de literatură al Univer-
sităţii din Buenos Aires era condus de Guillermo de 
Torre, eseist, poet avangardist, dar mai cu seamă critic 
literar faimos, fiind considerat unul dintre cei mai 
autorizaţi comentatori ai literaturii clasice şi contem-
porane de limbă spaniolă. Prestigiul de care se bucura 
în întreaga Americă de Sud i-a adus şi onoranta funcţie 
de consilier al faimoasei edituri „Losada”, calitate în 
care primeşte spre lectură proza unui tânăr necunoscut. 
Respinge romanul fără milă, considerându-l complet 
lipsit de valoare, şi-i recomandă cu toată sinceritatea 
autorului să se apuce de altă meserie. Romanul cu 
pricina avea să apară cinci ani mai târziu, la altă editură, 
marcând intrarea columbianului Gabriel Garcia Marquez 
în rândul muritorilor ce aveau să fie distinşi cu Premiul 
Nobel pentru literatură... Fiul telegrafistului din modesta 
aşezare columbiană Aracataca, viitorul Macondo, nu  
şi-a înscris doar numele în lista premiaţilor cu râvnitul 
Nobel (listă flagrant inegală, uneori chiar nedreaptă), ci 
avea să impună o inedită viziune personală asupra 
meandrelor cunoaşterii prin arta literaturii, chemată „să 
iasă din cheia fotografică, spre a accede la aceea 
sintetică.” Cartea Parfumul de guayaba a fost tradusă, 
la noi, cu regretabilă întârziere, de aproape 20 de ani, 
dacă nu cumva ediţia apărută relativ recent la Editura 
„Curtea veche” va fi fost precedată de o tipărire 
anterioară de care n-am avut cunoştinţă. Dar, mai bine 
mai târziu decât niciodată! E-o carte de convorbiri cu un 
prieten al lui Marquez, scriitorul A.P. Mendoza, pe teme 
dintre cele mai variate: politică, putere, dragoste, faimă 
şi, desigur, literatură. Se desluşesc convingerile politice 
ale lui Marquez, adept al unei originale stângi moderate 
şi cunoaştem prietenii statornici ai celui ce a scris Un 
veac de singurătate. Surprize: printre aceştia se numără 
Fidel Castro, Mitterand, dictatorul Torijos. Oameni 
iluştri, unii cu imaginea ciobită, alţii apăsaţi de acuze 
cronicizate şi dificil de ignorat – dar odată ce şi-au 
câştigat rangul de prieteni ai romancierului, nimic şi 
nimeni nu-i poate clinti din preţuirea lui caldă şi 
constantă. Iată revelaţiile lui Marquez: „Fidel Castro 
este un cititor vorace, iubitor şi cunoscător foarte serios 
al literaturii bune din toate timpurile şi, chiar în 
momentele cele mai grele, are o carte interesantă la 
îndemână ca să-şi umple orice gol.” Unele manuscrise 
ale columbianului l-au avut ca prim cititor pe Fidel, iar 
autorul a ţinut seama de observaţiile neobişnuitului 
lector... Când citeşti răspunsurile la întrebările lui 
Mendoza, răspunsuri pline de miez, seriozitate, 
sinceritate, împăcare liniştită şi, mai ales, tulburătoare 
profunzime, încerci şi o anume jenă, fiindcă orice  
comparaţie cu starea literaturii noastre şi, mai ales, a 
climatului literar lucind de superficialitate, aroganţă şi 
meschinărie, devine umilitoare. Cartea îţi redă 
încrederea în literatură, în demnitatea spiritului şi-n 
caratele condiţiei umane, fiind împlinită din prea-plinul 
unei experienţe de viaţă pe cât de  tulburătoare, pe atât 
de pilduitoare. Iar modestia copleşeşte: „Niciodată, în 
nici o împrejurare, nu am uitat că în străfundul sufletului 
meu nu sunt nici mai mult nici mai puţin decât unul 
dintre cei 16 fii ai telegrafistului din Aracataca...” 

 

Radu SUCEVEANU 

Capodoperă a barocului, abaţia 

Melk, ridicată pe o stâncă, în locul în 
care râurile Melk („pârâu liniştit”, în 
slavă) şi Pielach se varsă în Dunăre, a 
fost, mai bine de nouă sute de ani, cel 
mai important centru fortificat dintre  
râul Enns şi Pădurea vieneză, servind  
drept reşedinţă principală dinastiei 
domnitoare Babenberg. Centru econo-
mic mai apoi, castelul-fortăreaţă devine 
şi unul spiritual, din 1089  aici  trăind şi 
muncind, fără întrerupere, călugări 
benedictini. Stând în calea duşmanilor 
de tot felul, bine organizaţi, confor-
mându-se unei riguroase discipline, 
călugării abaţiei Melk erau recunoscuţi 
drept intelectuali serioşi ai timpului: 
încă din secolul al XII-lea s-a deschis 
aici o şcoală abaţială, mai târziu un 
atelier de copişti şi miniaturişti, 
importante fiind şi colaborările cu 
profesori ai Universităţii din Viena.    
S-au scris aici lucrări teologice şi 
ştiinţifice reper, s-au copiat importante 
manuscrise, Biblioteca mănăstirii 
păstrând încă multe dintre ele. Nu au 
lipsit nici reprezentaţiile teatrale sau de 
operă, seratele muzicale, concertele, 
abaţia mândrindu-se cu muzicieni de 
prestigiu. Prea bine ştiind că viaţa e 
prea scurtă pentru a fi irosită, călugării 
acordau o atenţie  susţinută acţiunilor 
sociale. În secolul al XIX-lea s-a 
înfiinţat pe lîngă mănăstire un internat 
pentru patruzeci de elevi( la şcoala de 
aici învăţau o sută patruzeci de copii, 
dintre care şaizeci luau masa gratuit), o 
grădiniţă pentru copiii oraşului. In 
timpul domniei Mariei Theresa, şcoala 
latină s-a transformat în liceu public, 
destinat numai elevilor săraci şi 
inteligenţi, gratuit sau în sistem de 
burse. Stimularea celor merituoşi 
conducea la formarea de caractere 
puternice, integre, pentru care onoarea 
sau datoria erau cuvinte sfinte,  nu 
fosile de dicţonar sau simple ornamente 
de discurs electoral. Premiaţii primeau 
o medalie prinsă într-un lanţ, o 
recompensă materială, mulţumiri 
publice pentru strădania lor, numele le 
era înscris în „Cartea de onoare”, în 
timp ce al celor leneşi se trecea în 
„Cartea ruşinii”. Vă daţi seama ce 
pedeapsă infernală?  

Aşadar, bunii părinţi înălţau rugi 
către cer, dar, după ce la sfârşeau, 
munceau, învăţau, citeau, scriau. Şi iar 
munceau. Războaiele, crizele politice 
sau cele economice s-au reflectat 
dramatic în viaţa mănăstirii, însă  
greutăţile au fost depăşite, modernizări 
de tot felul aducând un suflu nou 
tradiţionalismului monahal: după electri-
ficare, s-au amenajat drumuri forestiere 
pentru transportul  buştenilor, au fost 
admise şi fete în liceu. Acordând atenţia 
cuvenită hobby-ului numărul unu al 
zilelor noastre, turismul, apreciind cum 
se cuvine avantajele promovării 

adevărate capodopere;  o traducere în 
limba germană a Regulamentului Sf. 
Benedict, pentru uzul fraţilor laici care 
nu cunoşteau latina, probează impor-
tanţa dată scris-cititului între celelalte 
activităţi. Din miniaturile manuscri-
selor, cu motive florale, animaliere, 
ornitomorfe, cu regi palizi şi prinţese 
străvezii, toţi şi toate respirând naivă 
culoare de legendă, în dezlănţuită 
fantezie, ingenuă şi perfidă totodată, ne 
urmăresc, zdrenţuite umbre, personajele 
lui Umberto Eco. Numele trandafirului 
e cu noi şi în preajma relicvariilor, 
modă şi semn al avuţiei,  adevărate 
bijuterii de o morbidă splendoare. De ce 
morbidă? În faţa gingăşiei orfevre te 
scurtcircuitează un fior de mică spaimă: 
aurul, argintul, cristalul de rocă, 
fildeşul, rubinele, safirele, smaraldele, 
perlele, onixul, lapislazuli, şi câte alte 
pietre ferme-cătoare, ascund, în  
alcătuiri savant şi artist elaborate, un 
fragment uman, infim, uscat perfect, 
stors până la ultima celulă vie, o aşchie 
de os, o fărâmă de piele. Şi un timp 
revolut prinde viaţă, abia perceptibile, 
rugi pâlpâie din adânc de veac, rostite 
de glasuri fără de număr. O linişte  de 
gheaţă străbate drumul spre o lume 
inocentă şi atroce, întrezărită numai: 
viaţa omului se scurta într-o secundă, 
suferinţa, nedreptatea doar încercări ale 
dreptei credinţe păreau, cruzimea 
însoţea distracţia, desele războaie în 
sărbători se prefăceau. Nu m-aş 
teleporta  acolo nici în chip de rege nici 
în chip de prinţesă. Îmi regăsesc intact 
generosul zel al privitului , mulţumind 
lui Dumnezeu că  trăiesc în aceste zile 
ale Pământului. 

Afară, pe terasa largă, de la 
înălţimea căreia vedem oraşul şi 
Dunărea. În depărtare, munţii Lilienfeld 
şi Scheenberg, de care ne leagă plăcute 
amintiri. Melanjul arhitectonic al 
centrului istoric al oraşului Melk 
conservă, asemeni celorlalte burguri 
imperiale, zestrea primită: străduţe 
înguste, pietruite, case joase, rar cu 
două caturi, policrome, flori în ferestre, 
în faţa uşilor, obloane vesele, şir 
neîntrerupt de magazine, restaurant, 
cofetării, cafenele, toate la parterul 
clădirilor gotice, renascentiste sau 
baroce, firme în fier forjat bătând aerul 
deasupra intrărilor boltite, un décor  de 
un romantism insistent, savant dozat, 
pentru a putea lesne deschide punga 
turistului  sedus, dacă nu hipnotizat de-a 
dreptul. Mai cu seamă de ansamblul 
abaţial, tipic pentru barocul austriac, cu 
revărsarea lui de alb, auriu, albastru şi 
ocruri. Eleganţa Bibliotecii (90.000 de 
cărţi, aproape 2.000 de manuscrise), 
picturile lui Paul Troger, Biserica de un 
baroc explicit, simfonie de forme şi 
culori, aurul predominând, intimidând, 
domină privitorul. Turistul. Care, după 
ce emoţia devine amintire deja, îşi poate 
spune: generaţii după generaţii de 
călugări au lucrat aici pentru ca „în tot 
Dumnezeu să fie glorificat” şi iată, eu, 
la sfârşit de mileniu,  le „consum” hrana 
spirituală depozitată de ei. Fastuos 
ambalată, elegant prezentată. Teatra-
lismul evident, totul aici e bine lustruit, 
bine frecat, proaspăt vopsit, îmi 
ponderează entuzismul, prea mult baroc 
descumpăneşte. Perfecţiunea excesiv de 
perfectă naşte îndoieli. Şi totuşi, pizmaş 
mă bântuie gândul: „Noi de ce nu?” 
Avem una dintre cele mai frumoase 
ţări, generos dăruite, puzderie de 
posibile obiective turistice şi ne-am 
specializat doar în proiecte, rareori 
împlinindu-le. De ce?, retorica întrebare  
ne strică puţinele bucurii, aşa că-mi las 
ochii înfericiţi mai departe de verdele 
curat, de curgerea Dunării,  de auriul 
teatral şi desuet, de lumină. 
 

 

Virginia BURDUJA  

 

 pe malul 
Dunării, 

fastuosul 
MELK 

 
secularelor comori artistice ale abaţiei, 
dar şi ale prezenţei confortului, s-au 
construit o spaţioasă parcare, o roman-
tică grădină, un restaurant, un shop 
gemând de o varietate inimagi-nabilă 
de suveniruri. De asemenea, aniversări 
sau comemorări prilejuiesc fastuoase 
puneri în scenă întru încântarea 
turistului. Istorie, date, informaţii. Şi 
realitate.  

Anevoie ne strecurăm printre 
grupurile de turişti, germani, francezi, 
ruşi, japonezi mai cu seamă, şi, printr-
un impunător portal flancat de două 
statui, pătrundem într-o curte interi-
oară unde ne oprim seduşi de un turn 
romano-gotic, alb în întregime, roz 
numai crenelurile şi îngustele-i 
ferestruici. Greu ne putem  imagina că 
moartea stăpânea atât de des locul, 
Schimmelturm-ul, în cromatica lui de 
tort marital. Mai departe, în 
Torwarthof, pe maiestuoasa faţadă a 
prelaţilor, deasupra portalului, emble-
ma abaţiei: două chei de aur 
încrucişate pe un fond albastru, o 
replică mărită a Crucii  din Melk, una 
dintre cele mai importante piese de 
tezaur, şi cuvintele, deloc uşor de 
descifrat: Absit gloriam nisi in cruce 
(Numai prin cruce se ajunge la glorie) 
Oare?! Sic transit gloria mundi, 
murmurăm, nostalgic?, dar amintindu-
ne şi de Malraux, cu al său secol XXI, 
de pacifistă credinţă întru Domnul,  
drept unică alternativă de supra-
vieţuire. Traversăm galerii, urcăm 
scări, trecem pe sub portaluri arcuite, 
prin pasaje cu aspect de străduţe,  ne 
oprim în faţa unei fântâni, ajungem la  
Scara împăraţilor. Deşi alesesem 
varianta „descurcă-te singur”, un grup 
frenetic, dotat cu ghid uman, pliante, 
broşuri, căşti, se precipită spre noi, ne 
absoarbe, ne obligă la un periplu  
brownian  prin muzeul abaţiei, instalat 
în fostele apartamente imperiale: o 
hartă indicând repartiţia actuală a 
benedictinilor în lume, o machetă a 
castelului-fortăreaţă Melk, celebra 
Psaltire realizată la Wurtzburg în 
1260, cel mai frumos manuscris al 
abaţiei, cu numeroase miniaturi, 

 

CCRROONNIICCAA  ••  MMEERRIIDDIIAANNEE  

 

cartea 
străină

„Memoria inimii evită amintirile 
dezagreabile, exaltându-le numai pe cele plăcute, 

artificiu graţie căruia reuşim  
să ne suportăm trecutul”. 

 

Gabriel García Márquez 
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Deşi purtător de cuvânt al atitudinii moralizatoare a 
autorului faţă de statutul general şi deşănţarea banchetului 
orgiastic al fostelor slugi „ajunse”, personajului i s-a ales 
un nume care exprimă, de fapt, evaluarea comesenilor 
înveseliţi de băuturi, vătafi de curte cărora „vivatul” citat 
le cade greu. Aşadar, din optica acestora, dar mai ales a lui 
Dinu Păturică, Vlad Boroboaţă a făcut o… gafă şi probabil 
nu era singura de acest fel, de vreme ce purta un asemenea 
nume-renume! De altfel, gazda îl scuză oarecum („este 
cam nebun, sărmanul”) şi îl lasă „să spuie la cazanii cât va 
voi” (cap. XVI). 

Iată o foarte potrivită încheiere biografică de epocă 
pentru boroboaţă, pe care o putem completa supralicitând 
prin citate actualizatoare de pe internet: „Guvernul 
boroboaţă”; „altă boroboaţă a săptămânii care s-a încheiat 
este demisia ministrului X”; „Francezii… recunoşteau în 
SUA o ţară democratică, au sprijinit guvernele americane 
când acestea o meritau, dar n-au acceptat niciodată o 
relaţie de vasalitate faţă de Washington, mai cu seamă 
când acesta făcea boroboaţă peste boroboaţă” etc. Aşadar, 
inclusiv pentru cei din… State (vezi începutul): de la 
boroboaţa „poznă, şotie”, prin aceea de „gafă”, până la 
„prostie, tâmpenie”. 

Iar cine nu e mulţumit cu această explicaţie, să aştepte 
ediţia a doua a Dicţionarului Academiei, operă ai cărei 
autori vor fi având mai multe în fişier şi vor fi îndrăznind 
mai mult.  

 
 

UN FALS MILENAR: 
OMORUL RITUAL  

LA EVREII DIN  
ȚĂRILE ROMÂNE 

 

(urmare din pagina 19) 
S-ar părea că cele mai violente tulburări legate de 

acuzaţia de omor ritual, adusă evreilor, au avut loc la 
Galaţi (Oișteanu, 2001: 375-376). În 1859, în preajma 
Paştelui, mai mulţi evrei au fost omorâţi şi bătuţi, au fost 
distruse două sinagogi, au fost arse sulurile Torei, casele 
devastate, iar prăvăliile evreilor prădate. Autorităţile s-au 
comportat ca şi cum evreii ar fi fost vinovaţi şi i-au arestat, 
în loc să aplice legea. Intervenţia bancherului Rothschild 
pe lângă domnitorul Al.I. Cuza a mai calmat situaţia. 

Ion Heliade-Rădulescu scria, într-un articol intitulat 
„Masacru din Galaţi” că, „(…) Pe unde mai sunt acuzaţi de 
asemenea neomenoasă faptă? Pe acolo pe unde popolii mai 
sunt încă barbari sau demi-barbari. Hebreii, iar o zicem din 
convicţia noastră cea mai intimă, nu sunt şi nici n-au fost 
vreodată popolul sau naţia care să mănânce la oameni sau 
la copii de oricare stirpe sau credinţă; în religia lor nu se 
află asemenea precept inuman şi barbar; stirpea lor de 
origine n-a fost stirpe de sălbateci şi antropofagi. Din 
contra” (Oișteanu, 2003). 

Dar cea mai violentă mişcare împotriva evreilor din 
spaţiul românesc este considerată a fi Pogromul de la 
Chişinău, din 1903. Autorul moral al pogromului a fost 
omul politic de extrema dreaptă, Păvălachi A. Cruşevan, 
un basarabean rusificat, care, prin intermediul ziarului său, 
„Bessarabetz”, susţinea încă din 1894 o campanie dură 
împotriva evreilor din Basarabia (Oișteanu, 2003). Ziarul 
său era distribuit în 20.000 de exemplare şi avea, printre 
colaboratori, nume de seamă ale provinciei (Lindemann, 
2002: 179). Este cunoscut, de asemenea, amestecul 
profesorului universitar ieşean, A.C. Cuza, în declanşarea 
pogromului de la Chişinău. La invitaţia lui Cruşevan, A.C. 
Cuza va ţine mai multe conferinţe antiiudaice, iar în aprilie 
1903, cei doi vor anunţa masacrul ce va avea loc împotriva 
evreilor, răspândind zvonul conform căruia ţarul va 
consimţi la „pedepsirea” acestora, iar autorităţile locale nu 
vor opune rezistenţă (Lindemann, 2002: 180-181). Chiar 
înaintea Paştelui, ziarul lui Cruşevan a anunţat comiterea 
unui omor ritual asupra unui băiat de creştin, în târgul 
Dubăsari; în zilele următoare, locuitorii Chişinăului, şi nu 
ai târgului Dubăsari, instigaţi în prealabil de Cruşevan, au 
atacat evreii din cartierul Sinagogilor. Lucrurile au scăpat 
de sub control şi marele rabin al Chişinăului a cerut 
episcopului ortodox să nege public zvonul. Acesta, 
dimpotrivă, a declarat că „el însuşi crede în povestea că 
evreii folosesc sânge creştin în scopuri rituale” (Oișteanu, 
2003). Datorită complicităţii autorităţilor, soldaţii nu vor 
interveni, mai mult vor indica răzvrătiţilor casele în care 
locuiau evrei. S-au înregistrat 47 de morţi, 424 de răniţi 
(inclusiv violuri) şi aproximativ 700 de case şi 600 de 
magazine jefuite sau distruse (2.750 de familii afectate 
(Oișteanu, 2003; Lindemann, 2002: 176; From Kishineff to 
Bialystok, 1906-1907: 39). 

După Pogromul de la Chişinău, spaţiul românesc nu a 
mai cunoscut tulburări violente pe baza acuzaţiei de omor 
ritual, însă în perioada interbelică, mitul şi-a găsit o 
oarecare vigoare în „cărţile, articolele sau discursurile 
unor publicişti şi oameni politici români de extrema 
dreaptă” (Oișteanu, 2003).  

În 1922, ziarul lui A.C. Cuza şi Nicolae Paulescu, 
„Apărarea Naţională”, va publica un serial despre crimele 
rituale ale evreilor, căci „nenumărate sunt cazurile de 
dispariţie fără urmă a câte unui copil sau fecioare, mai ales 
în lunile Februarie şi Martie” („Apărarea Naţională”, I, nr. 
5, 1922: 20). Se dau exemple de omor ritual săvârşite de 
evrei asupra creştinilor, serialul începând cu cazul fratelui 
Thomas din Damasc (1840) şi a tinerei de 14 ani, ucisă de 
Paşti, în sinagoga din Tisza-Eszlár, Ungaria (1882). 

În numărul din 15 iunie 1922, sunt aduse dovezi ale 
unei asemenea practici, din Biblie şi din alte cărţi evreieşti 
(Talmud Babli – ediţia de Amsterdam, Kabala etc.), autorii 
articolului concluzionând că „(…) cestiunea omorului 
ritual este de o importanţă capitală, (…) se va vedea că nu 
e vorba de legendă odioasă şi stupidă, ci de fapte odioase 
şi stupide ale ovreilor” („Apărarea Naţională”, I, nr. 6, 
1922: 19-21).  

Ziarul va oferi chiar şi explicaţiile pentru care evreii 
fac asemenea crime: „Întâiu, pentru marea ură ce au ei 
asupra creştinilor, părându-li-se că făcând această ucidere, 
aduc jertfă lui D-zeu, aşa cum a prezis-o Mântuitorul 
nostru Iisus Christos, când zice învăţăceilor săi: Va veni 
ceasul, când cei ce vă vor omorî, vor crede că fac un lucru 
plăcut lui D-zeu. Al doilea, pentru multe desidemonii 
adică pentru farmecele, ce fac jidovii cu acest sânge. Şi al 
treilea, pentru că rabinii sunt la îndoială poate, că Christos 
o fi fost adevăratul Mesia, şi stropindu-se ei cu acel sânge 
muncit, ce au dela creştini, ei cred că se vor mântui” 
(„Apărarea Naţională”, I, nr. 8, 1922: 17). Spicuirile din 
istorie cu privire la omorurile rituale săvârşite de evrei   
de-a lungul timpului, începând cu secolul al V-lea a. C. 
până în secolul al XVI-lea, „le-am putea duce la infinit” 
(„Apărarea Naţională”, I, nr. 10, 1922: 7-12), conchid 
redactorii. 

Acuzaţia de omor ritual proferată evreilor apare încă 
din antichitate şi se prelungeşte, păstrând un oarecare tipar 
mental, până în secolul al XX-lea. Acest mit poate fi 
întâlnit în toate regiunile Europei, atât în Occident, cât şi 
în Orient, inclusiv în Imperiul Otoman, la începutul 
secolului al XXI-lea, lumea arabo-musulmană „reci-
clându-l” (în acest sens este cunoscută lucrarea generalului 
sirian Mustafa Tlass, Maţaua Sionului). 

 

Bibliografie  
Cronica anonimă a Moldovei (1661-1729) [Pseudo-Amiras], 

Bucureşti, 1975; Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între 
anii 1695-1754, Bucureşti, 1965; Izvoare şi mărturii referitoare 
la evreii din România, vol. II/1, Bucureşti, 1988; Izvoare şi 
mărturii referitoare la evreii din România, vol. II/2, Bucureşti, 
1999; Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1986; 
Andrei Oişteanu, Acuzaţia de omor ritual (O sută de ani de la 
pogromul de la Chişinău), în „Contrafort”, februarie 2003; From 
Kishineff to Bialystok. A Table of Pogroms from 1903 to 1906, în 
„American Jewish Year Book”, 1906-1907, p. 34-89; Ladislau 
Gyémánt, Evreii din Transilvania. Destin istoric, Cluj-Napoca, 
2004; M.A. Halevi, Comunităţile evreieşti din Iaşi şi Bucureşti, 
până la Zaveră (1821), în vol. Evreii din România în texte 
istoriografice. Antologie, Bucureşti, 2002; Carol Iancu, 
Emanciparea evreilor din România (1913-1919). De la 
inegalitatea civică la drepturile de minoritate. Originalitatea 
unei lupte începând cu războaiele balcanice şi până la 
Conferinţa de Pace de la Paris, Bucureşti, 1998; Albert S. 
Lindemann, Evreul acuzat. Trei procese antisemite. Dreyfus, 
Beilis, Frank. 1894-1915, Bucureşti, 2002; Andrei Oişteanu, 
Imaginea evreului în cultura română. Studiu de imagologie în 
context est-central european, Bucureşti, 2001; Lazăr Schein, 
Calumnia luărei sângelui. Istoricul ei în România, în vol. Evreii 
din România în texte istoriografice. Antologie, Bucureşti, 2002; 
E. Schwarzfeld, The Jews of Roumania. From the Earliest Times 
to the Present Day, în „American Jewish Year Book”, 1901-
1902, p. 25-62; Spicuiri din istorie cu privire la crimele rituale 
ale ovreilor, în „Apărarea Naţională”, anul I, nr. 10, 1922, p. 7-
12; Despre sângele ce iau jidovii dela Creştini, în „Apărarea 
Naţională”, anul I, nr. 8, 1922, p. 17; Legenda odioasă şi stupidă, 
în „Apărarea Naţională”, anul I, nr. 6, 1922, p. 19-21; Omorul 
ritual, în „Apărarea Naţională”, anul I, nr. 5, 1922, p. 20. 

BOROBOAŢĂ ŞI FAMILIA 
 

(urmare din pagina 7) 
Renunţăm să mai invocăm şi alte surse lexicografice, care nu 

aduc informaţii deosebite în legătură cu ceea ce reprezintă 
boroboaţă ca membru al unei familii de cuvinte expresive ce 
poate avea ca punct de plecare o onomatopee monosilabică 
întrunind, posibil, virtuţile imaginilor vizuale şi sonore ce evocă 
umflătura (ca şi gogoaşa „minciună”), dar şi pocnetul dezumflării 
sau al puniţiei, pentru care nu este necesar, probabil, să umblăm 
după referinţe docte, ci să luăm în seamă realitatea semnalată 
cândva de lingviştii germani care au descoperit că, vorbind, 
oamenii recurg şi la impulsiuni sonore create ad-hoc, că se mai şi 
joacă cu tot felul de cuvinte expresive, ba mai şi glumesc cu şi 
prin ele („Spiel und Scherz in der Sprache”).  

Ceea ce ne interesează însă este o oarecare distribuţie 
semantică şi stilistică pe care dicţionarele nu o marchează. Mai 
întâi, pentru mulţi din cei care mai păstrează amintiri despre faza 
instrucţiei preşcolare, boroboaţa tipică este aceea a pisicii care a 
confundat cămara cu un fast food (vă reamintiţi? „Pisicuţa 
noastră hoaţă/ A făcut o boroboaţă:/ În cămară a intrat/ Şi   
de-acolo a furat/ O bucată de friptură!/ Mama nu ştia că fură…” 
etc.). Acesta este, de altfel, tonul a numeroase postări de pe 
internet: zglobiu, condescendent şi hâtru, ca, de exemplu, într-o 
gingaşă fişă de observaţie a unei mame asupra nevinovatului 
său… bebeluş („Se uită la mine atent, se asigură că văd ce vrea să 
facă, face boroboaţa şi apoi râde... parcă vrea să-mi spună că tot 
cum vrea el stau lucrurile”; forum.desprecopii.com). Sau, cum 
este interpretat termenul în multe răspunsuri de pe un site 
adolescentin de socializare, intitulat, sugestiv, chiar „Ai făcut 
vreodată o mare boroboaţă?”. Este, apoi, atmosfera poznaşă 
dintr-un film de animaţie din 1962 al lui Bob Călinescu intitulat 
Boroboaţă în excursie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar, după alte postări, reflectând tot mentalitatea actuală, 

registrul este şi unul tulbure, boroboaţele unor adulţi provoacă 
spaime şi ameninţări, în enunţuri asupra cărora nu insistăm, 
deoarece am constatat că, folosit cu sens agravant, termenul este 
deja unul al discursului beletristic. De exemplu, boroboaţa nu 
mai reprezintă numele unor simple încurcături poznaşe şi fără 
urmări nici pentru Rebreanu când (în cap. VI din Răscoala) se 
referă la temerea tânărului Titu de a nu i se da pe faţă o legătură 
amoroasă, sau când numeşte la fel o deloc neglijabilă 
„încurcătură” pe care i-o provocase lui Miron Iuga arendaşul 
Cosma Buruiană.  

O adevărată carte de identitate semantică îi conferă însă 
cuvântului respectiv devenirea lui onomastică prin pana lui 
Nicolae Filimon, în fresca din „timpii fanariotici” care este 
naraţiunea Ciocoii vechi şi noi (1863). Faţă de numele unora 
dintre „onorabilii oaspeţi ai lui Păturică”, invitaţi la celebru-i 
festin, „corifei ai ciocoismului şi ai hoţomăniilor bucureş-
tene de pe atunci”, nume care, în naiva viziune romanescă a 
autorului, ar evoca trăsăturile mai sus-zise, de tipul 
Ciolănescu, Chioftea, Ploscă (în alte locuri şi în alte roluri 
vezi şi Pingelescu, Calicevschi etc.), unul pe care Filimon îl 
vrea tot atât de marcat stilistic este Vlad Boroboaţă, care, la 
ospăţ, stă „bosumflat”, „cufundat în nişte cugetări sinistre”. 
Acesta va fi cel care strică buna dispoziţie şi chieful 
convivilor, prin toastul său acuzator: „În sănătatea săracilor 
ţărani, cărora le dăm fum de ardei şi le punem fierul roşu pe 
piept, ca să le luăm bănişorii din pungă! Să trăiască 
văduvele şi copiii cei sărmani, căroa le luăm pânea de la 
gură, ca să mâncăm noi, ăştia, peşte de Ţarigrad, halvale de 
Idirné şi să bem vin chipriotic! În sănătatea ţărei întregi, pe 
care am lăsat-o în sapă de lemn!...”.  
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SSPPOORRTT  
  

EEcchhiippaa  ddaa,,  
hhoollbbaattuull  bbaa!!  

 
În sfârșit, am bătut și noi pe cineva! Nu credeam că va 

mai fi posibil vreodată, dar uite că a fost. I-am bătut pe 
nevricoșii bosniaci, dar numai așa... ca să moară și capra 
lor, căci nouă ne ajută această victorie ca o frecție cu spirt 
la un picior de lemn. Dacă s-ar fi petrecut măcar în ceasul 
al doisprezecelea, tot ar fi fost ceva, dar până și acest 
ceas a trecut. Ceea ce rămâne pozitiv e faptul că echipa 
noastră națională a arătat că, totuși, n-a dat ortul popii, că 
mai poate respira. Și încă binișor spre bine. Dacă și 
îngâmfații francezi făceau o ispravă mai acătării cu 
belarușii, ar fi fost, poate, o sfârâială dătătoare de 
speranță, dar n-au făcut și speranță de calificare nu mai 
există. Teoretic? Nici măcar teoretic. Mă văd nevoit să-i 
dau dreptate holbatului Dumitru Dragomir, care a spus 
încă înainte de meci că, dacă va fi victorie, va fi tango 
degeaba. În sinea mea l-am apostrofat în sensul că un 
conducător ca el nu are voie să-și descurajeze jucătorii în 
nicio situație. Și jucătorii i-au dat una peste nas de i-a sărit 
mucul cât colo. Numai că pe el nu-l prea impresionează; 
el are alte probleme: cum s-o scoată pe Poli Timișoara 
din Ligă, cum să desființeze echipa craioveană și alte 
alea. 

Revenind la meci, aș spune chiar că mi-a plăcut; a 
fost primul (din această nefericită campanie) în care s-a 
jucat un fotbal cât de cât european. Mutu și Marica și-au 
adus aminte că sunt profesioniști cu oarecare statut, iar 
Raț (cel mai bun de pe teren!) le-a pus cireașa pe tort la 
amândoi, încât bosniacii s-au văzut nevoiți să îngenun-
cheze și să simtă umilința, deși veniseră cu nasul foarte 
sus. Inclusiv fanii lor. Despre aceștia, despre fani adică, ar 
fi de spus că au fost mârlani de cea mai joasă speță. Să 
mergi într-o țară străină și, în masă, să te întorci cu 
spatele când se cântă imnul acelei țări e o dovadă de 
mârlănie crasă și de primitivism. Nu știu ce atitudine au 
avut sau vor avea forurile noastre fotbalistice față de un 
asemenea gest jignitor, ba chiar insultător, dar eu una 
cred: că e necesar un protest vehement (și nu numai al 
Federației Române de Fotbal, ci și la cel mai înalt nivel) și 
o decizie de apărare a mândriei naționale – o decizie prin 
care să li se interzică pentru totdeauna bosniacilor să mai 
intre pe un stadion românesc. Dacă nu se va face așa, 
înseamnă că merităm să suportăm toate lăturile care se 
aruncă asupra noastră din aroganta Europă. 

Despre Răzvan Lucescu ce să spun? A nimerit-o de 
data aceasta. Prea târziu, din păcate, dar a nimerit-o. 
Numai că, dându-și seama că e prea târziu sau sătul de 
toată tevatura îndreptată împotriva lui, a hotărât să se 
retragă. Poate că e mai bine pentru el: se va mai „coace” 
în cei patru ani pentru care a semnat cu Rapidul și va 
reveni, poate, mai matur și mai apreciat. Acum locul lui e 
disputat în draci. S-a dat ca sigură venirea lui Hagi în 
tandem cu Viorel Moldovan și cu Anghel Iordănescu 
director tehnic. Să fie, că altceva, mai bun, nu întrevăd. 
Bölöni, retrogradatul, nu cred că ar fi o soluție. 
Duplicitatea lui din perioada în care a mai fost la cârma 
naționalei m-a făcut să-mi pierd încrederea și o parte din 
stima pe care le aveam față de un mare și onest fost 
jucător. 

Acum, naționala a plecat într-un turneu în America 
de Sud. E bine. Acolo nu va obține victorii, asta e clar 
ca bună-ziua, dar va fi o experiență mai mult decât 
utilă pentru consolidarea formulei de echipă găsite de 
Lucescu. Păcat că unii jucători (Mutu, de pildă) vor 
lipsi. 

Atât despre fotbal și doar câteva vorbe despre 
Roland Garros. Am văzut finala feminină cu marea ei 
surpriză: a câștigat-o chinezoaica Na Li. Pe merit, 
dom’le! A jucat foarte exact, foarte consistent, a 
dominat-o pe italianca Schiavone (câștigătoarea ediției 
anterioare) și nu și-a pierdut nicio clipă încrederea în 
victorie; atitudine tipic chinezească. E prima victorie de 
mare șlem obținută de China. Bravo! Chinezii vin tare 
din toate direcțiile! 

Finala băieților se va desfășura mâine, duminică 
(azi, când scriu, e sâmbătă). Federer și Nadal. Nu 
credeam, dat fiind faptul cî amândoi nu păreau a fi în 
formă. Dar uite ce înseamnă să fii mare jucător! EU 
credeam că Djoković va fi finalist, ba chiar că va 
câștiga trofeul. A avut un an fantastic, nu pierduse nici 
un meci până la semifinala cu Federer. Dar n-a fost să 
fie. Poate la ediția viitoare. 

 

Stelian OBREJA 
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DE ZECE ORI PE ZI, Ministerul 
dezvoltării şi turismului ne invită, prin 
intermediul Radioului public, să 
„redescoperim oraşe unice” ale 
României. Acestea fiind Braşov, 
Timişoara, Sibiu, Cluj, Bucureşti... – 
niciodată pomenindu-se numele 
Iaşului! Sunt posibile două explicaţii, 
ambele, culmea, cu caracter... politic. 
Prima: culoarea Primăriei ieşene. A 
doua: se încearcă forţarea desemnării 
Clujului drept Capitală culturală 
europeană – evident, în dauna Iaşului, 
infinit mai îndreptăţit (reproşurile unor 
călători grăbiţi cu privire la asfalt şi 
faţade nu-s în chestie, neavând nici o 
relevanţă într-o discuţie privind 
temeiurile şi potenţele culturale ale 
unei urbe.) De când există România ca 
stat suveran şi independent, nimeni şi 
niciodată nu şi-a permis să ignore, 
statutul de oraş turistic al fostei 
capitale moldave! Cum nu bănuim că 
la Ministerul turismului, cel care 
plăteşte contra-reclama prin omisiune, 
este citit Iorga, reproducem spre ştiinţă 
spusele marelui cărturar: „Sunt români 
care n-au fost niciodată la Iaşi, deşi   
n-ar trebui să fie nici unul, căci cine  
n-a fost aici nu poate să străbată cu 
înţelegere foile celor mai frumoase 
cronici, nu se poate pătrunde după 
cuviinţă de spiritul trecutului nostru, 
care trăieşte în acest loc mai viu şi mai 
bogat decât oriunde aiurea (...). În 
conştiinţa lui naţională  ar fi o lipsă 
dacă el n-ar fi văzut oraşul care a fost 
şi-şi zice încă astăzi, cu mândrie, 
Capitala Moldovei (...). Iaşii înseamnă 
şi trebuie să însemne pentru ţară şi 
neamul românesc mai mult decât un 
simplu oraş...” Adevărat, Iaşul nu şi-a 
tras tele-gondolă, dar are cea mai 
veche Universitate românească, cel 
mai vechi Teatru Naţional, Casa 
Pogor, sumedenie de muzee şi case 
memoriale, aici s-a făurit bună parte 
din istoria neamului, s-au plămădit 
limba şi cultura românilor. Rămâne   
s-o afle şi Ministerul turismului. 

* 
 

REVISTA ARGEŞ a împlinit 45 
de ani de existenţă. Dintr-o primă 
redacţie, pre cât ne amintim, făceau 
parte Cezar Baltag, Cezar Ivănescu, 
Florin Mugur, Gheorghe Tomozei. 
Un desant bucureştean, aşadar. După 
ce au pus-o pe temelii, aceştia s-au 
retras – ori au fost înlăturaţi – spre a 
face loc valorilor locale: S.I. 
Nicolaescu, Toma Biolan, Marin 
Ioniţă, Otilia Nicolescu, Dan Rotaru 
şi ceilalţi. Ca orice publicaţie 
culturală, până în ’90 (dar chiar şi 
după aceea) a avut perioade faste şi 
nefaste. În ultimii ani, Argeş este o 
revistă de primă linie, răsplătită ciclic 
cu premii şi diplome de excelenţă. 
Remarcabil e faptul că redacţia 
rezistă eroic asaltului veleitarilor, 
întotdeauna şi pretutindeni greu de 
stăvilit. Localismul creator este 
promovat cu măsură, revista fiind 
deschisă colaborărilor de pretu-
tindeni. Textele ofensive, publicate 
de un Luca Piţu, de un Liviu Ioan 

M O M E N T
Stoiciu, de un  Dumitru Ungureanu sau 
(o!) Magda Ursache (care nu ratează nici 
la ceas aniversar ocazia de a-şi vărsa 
excesul de bilă spre noi) se armonizează 
fericit (dramatic uneori) cu memorialul 
lui Aurel Sibiceanu („Fericiţii ani ai 
ratării”), cu ficţiunile memorialistice ale 
lui Marin Ioniţă, cu „vernisajele” 
Marianei Şenilă-Vasiliu, cu, desigur,  
lecturile, întotdeauna ataşante şi 
percutante, ale lui Dumitru Augustin 
Doman. Cronica literară, sub semnătura 
lui Ştefan Ion Ghilimescu sau a lui 
Nicolae Oprea, dă greutate specifică 
publicaţiei. Alte glasuri, alte „încăperi” 
de gând creator, alte inserţii în piatra 
cuvântului sunt semne ale unei temeinice 
ctitorii pe malul frumos al Argeşului. 

La ceas aniversar, vechi cronicari 
moldavi, ne alăturăm cronicarilor 
argeşeni, înălţând, simbolic, o cupă de 
Cotnar. La mulţi ani!      
 

* 
 

ÎN ATENEU (martie 2011), Doina 
Jela (intervievată de Dan Perşa): „M-a 
interesat irepresibil tot ce nu s-a putut şti, 
citi, descoperi şi dezvălui în timpul 
regimului comunist şi mi-e ciudă pe cei 
care se lasă intimidaţi de sintagma 
anticomunism fără comunism, venită 
dinspre o stângă reşapată şi răsuflată şi 
plicticoasă la culme. Mi-e ciudă pe cei 
care îşi pierd vremea să se explice pentru 
ce au făcut în timpul comunismului,   
să-şi apere imaginea, să se justifice, în 
loc să facă toate eforturile să explice pur 
şi simplu ce s-a întâmplat atunci”.  Şi 
Doina Jela nu e singura. 

 

* 
 

NARCISISM. Întotdeauna abisal, 
Liviu Pendefunda descifrează, în 
Convorbiri literare, Semnele mnemice 
ale orelor astrale. O lectură poetică, 
filosofică şi ezoterică, eclactantă şi, 
poate, inhibantă pentru mulţi. Sunt 
convocate mai toate numele mari din 
literaturile lumii, mai toate cărţile 
fundamentale. Toate bune şi frumoase 
dacă... Dacă autorul  nu şi-ar comenta şi 
cita, în context, opera proprie. Opera, nu 
altceva. Între Homer şi Mahabharatha, 
între Rilke şi Valéry, între Blaga şi – să 
zicem – Carolina Ilica (Ilica, nu Ilinca!), 
doar ce apare un extract din poezia 
pendefundeană. De fapt, nici nu te-ai 
prinde de manoperă, dacă autorul nu s-ar 
menţiona, acribios, în subsolul cu Note. 
Iaca, de-un exemplu, o descindere pe 
,,Tărâmul translucid pe care poeţii îl 
străbat în periplul ideatic al limburilor şi 
al spectralităţii” (aci vine, la subsol, nota 
nr. 5, în care autorul articolului îl citează 
pe autorul cărţii: Liviu Pendefunda, 
Taine sau Alegorii, Timpul, 2010). Acel 
„tărâm translucid este mereu luminat de 
viziunea solară, cristică în faţa căruia 
şovăielnic, cu emoţii vulcanice dar 
domolite (sic!), sufletul se închină şi 
cuvântul devine şoaptă. Maestru şi mag 
e poetul „hălăduind prin clopotul 
fântânii”. Urmează două strofe 
lămuritoare, de largă respiraţie 
eminesciană, din Poet hălăduind în 
Cuvânt. Nu e cazul să mai întrebaţi: ale 
cui sunt versurile? Ale lui Liviu 
Pendefunda, desigur. 

Un asemenea narcisism, demn de Cartea 
recordurilor, îl depăşeşte până şi pe 
Nicolae Breban. Care, totuşi, are operă. 
 
 

* 
 

ÎN DILEMA VECHE, Codruţ 
Constantinescu explorează fenomenul 
facebook.  Dincolo de infinitele posibi-
lităţi de, hai să zicem, socializare, şi 
nouă ni se pare inadecvat stereotipul 
„îmi place”, când e vorba de o dramă, de 
o tragedie. Un exemplu recent: poetul 
Adrian Munteanu, din Braşov, îşi 
amintea cum, într-o dimineaţă, mergând 
pe una din străzile lui preferate (vizitate 
de urşi!), a dat peste un tânăr, omorât, 
peste noapte, de un urs. Eu unul m-am 
abţinut să comentez, ca să nu apară 
stupizenia: îmi place! Dar alţii nu... 

 

* 
 

GAZETELE NE ADUC o ştire 
năucitoare: s-a descoperit gena prostiei! 
Gata, s-a rezolvat! Au identificat-o 
cercetători de la Universitatea Emory şi 
au denumit-o RGS-14. Popular, în lumea 
anglo-saxonă i se spune „gena Homer 
Simpson”, aluzie la personajul cretin din 
serialul de televiziune animat „Familia 
Simpson”. Totdeauna am fost înclinați 
să credem că proştilor le lipseşte ceva, o 
rotiţă-n creier, o supapă în calea gândirii 
hăbăuce, le scârţâie o terminaţie 
nervoasă coclită – şi, când colo, aflăm că 
le prisoseşte: au o genă în plus. 
Anihilabilă medical. Ne temem, totuşi, 
că John Hepler, autorul neaşteptatei 
descoperiri, nu dă dovadă de prea multă 
inteligenţă atunci când reduce prostia 
doar la incapacitatea de învăţare şi 
memorare. Una-i una, alta-i alta. 
Einstein dădea prostiei dimensiuni cu 
totul  astrale când spunea că „Universul 
şi prostia sunt infinite; totuşi, de primul 
nu-s aşa de sigur.” De prostie însă, este. 
Şi nu poate fi limitată la neputinţa 
învăţăcelului de a memora buchea 
manualului. Cauzele, efectele şi implica-
ţiile fenomenului (altfel, cum să-i spui?) 
sunt mult mai adânci, mai opace şi mai 
greu de definit. Dar să zicem că dl. 
Hepler, după ce a experimentat îndelung 
pe şoareci, cărora le-a măsurat un 
consistent spor de inteligenţă după 
jugănirea genei Simpson, va izbuti să 
producă serul minune capabil să-i facă 
pe toţi strălucitor de deştepţi. Oare nu va 
fi sfârşitul lumii? Va să zică tu, prostul 
proştilor, iei recomandarea de la medicul 
de familie, cumperi de la farmacie fiola 
de ser anti-Simpson (nu-i pe lista de 
compensate), te duci la Secţia 
„Inteligentia” a spitalului judeţean, acolo 
ţi se pune o perfuzie cu serul miraculos, 
şi, din idiot devii geniu. Nu-i greu de 
bănuit că tot românul s-ar buluci la uşa 
medicului mai ceva ca la service-urile 
ce montează cauciucuri de iarnă, 
solicitând, în virtutea drepturilor 
omului, grabnică perfuzare. Imediat, 
vaccinul se va vinde pe sub mână; la 
fel de instantaneu vor apare pilele, 
listele de priorităţi, intervenţiile 
politice, exceptările şi derogările. Ţara 
ar avea enorm de câştigat dacă primul 
tratat va fi guvernul.  

 
N. IRIMESCU 
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EXPOZIȚIE 
 
Ieşenii pot afla mai multe despre 

evoluţia istorică a centrului actual al 
oraşului. O parte din recentele descoperiri 
arheologice făcute în perimetrul Palas – 
amplasat pe gospodăria fostei Curţi 
Domneşti – se vor regăsi la primul etaj 
din Iulius Mall, într-o expoziţie 
permanentă. Pasionaţii de arheologie pot 
viziona ilustraţii cu descoperirile care 
prezintă valoare istorică pentru cercetători, 
precum şi diferite obiecte, veritabile 
mărturii ale vieţii medievale şi post-
medievale din acest areal. Ieşenii şi turiştii 
vor vedea imagini cu traseul fundaţiilor 
de piatră ale grajdului Curţii Domneşti 
din vremea lui Vasile Lupu, rămăşiţe 
ale lacului domnesc (olane, havuz, 
foişor), fortificaţii ale curţii (fragmente 
din zidurile exterioare şi dintr-un turn de 
pază), componente ale instalaţiilor 
hidraulice (detaliu cu o roată de lemn 
folosită la ridicarea apei) şi fundaţii ale 
caselor târgoveţilor. În plus, expoziţia 
cuprinde   ilustraţii  care  evidenţiază  evoluția 

Curţii Domneşti de la Iaşi până la actuala 
clădire blazon care adăposteşte Palatul 
Culturii, precum şi vederi ale oraşului din 
secolele XIX şi XX. Elementele aparte ale 
expoziţiei Palas le reprezintă o serie de 
monede din argint şi din aramă, care 
circulau în Ţările Române în epoca 
modernă, precum ruble, copeici, poltini şi 
kreuzeri. Acestea vor fi expuse alături de 
piese de ornament exterior care făceau 
parte din stema domnitorului, datând din 
secolul XIX, căni şi sfeşnice de secol 
XVII şi XVIII şi cahle nesmălţuite 
(teracote) care îmbrăcau sobele din 
încăperile Curţii Domneşti. Deosebit de 
atractive sunt şi pipele din ceramică, 
primele ustensile întrebuinţate la fumat, de 
provenienţă turcească. Toate exponatele au 
fost scoase la lumină datorită amplelor 
lucrări de descărcare arheologică făcute la 
Palas. Expoziţia care invită ieşenii să 
redescopere istoria oraşului lor va rămâne 
în Iulius Mall până la inaugurarea 
complexului multifuncţional. Vestigiile 
vor fi conservate la Palas in situ, inserate 
în zidurile clădirilor sau în pardoseli, vor 
fi expuse în grădina publică, precum şi 
într-un spaţiu special amenajat. 

 
 

VESTIGII ARHEOLOGICE PUSE ÎN VALOARE 
LA ANSAMBLUL URBANISTIC PALAS 

Detaliu cu locuință din bârne de lemn pe fundație de piatră secționată de traseul unei conducte 
din secolul al XVII-lea, totul suprapus de temeliile de piatră în arce de descărcare ale unei 

construcții din secolul al XIX-lea.

 

 

 

Fortificațiile Curții Domnești 

„Curtea Domnului este așezată pe dealul dinspre lac și este înconjurată de ziduri cu un turn 
de pază, cu biserică înăuntru și încă un palat pentru doamnă și domnițe. Are o curte foarte 

frumoasă față de condițiile țării” (Petru Bogdan Baksic, prelat catolic, 1641) 

 

PROIECTUL PALAS ȘI ISTORIA 
 
În Iaşi, de la mijlocul anului 2007 până în prezent, în imediata vecinătate a celui mai important 

monument al urbei – Palatul Culturii, fosta Curte domnească, se derulează Proiectul Palas, care, din 
punct de vedere urbanistic, acoperă 12 ha de teren din centrul istoric al oraşului pe care vor fi 
amplasate imobile cu destinaţie de locuinţe, hoteluri, spaţii comerciale, parcări, dotări social-culturale 
şi parcuri. În acelaşi timp, prin punerea în operă a Proiectului a debutat dezafectarea totală a 
vestigiilor istorice aflate în zona de protecţie a Curţii domneşti. Acest fapt a produs o vie dezbatere pe 
marginea Proiectului atât pe plan local, cât şi naţional. Situaţia nu trebuie să ne mire, deoarece ultima 
reşedinţă a domnilor Ţării Moldovei, ale cărei ruine se află sub actualul monument emblematic al 
Iaşilor, este cunoscut în toate mediile sociale din ţară, fiind iubit şi respectat. În acelaşi timp, însă, prin 
cercetările arheologice ce se întreprind, se creează posibilitatea cunoaşterii unor noi componente ale 
Curţii ieşene, care, cu foarte rare excepţii, nu au intrat în atenţia celor ce-au vizitat-o de-a lungul 
veacurilor şi nici a istoricilor ce se ocupă de reşedinţele voievodale, în general, ori de evoluţia urbană 
a ultimei capitale moldovene, în special. Ca urmare, toate descoperirile arheologice făcute în arealul 
menţionat, cât şi cele care vor urma, ne îngăduie şi ne vor facilita şi în continuare să conturăm o 
viziune reală asupra întinderii gospodăriei şi a anexelor Curţii, a evoluţiei ori involuţiei ei în funcţie de 
evenimentele petrecute ori a intervenţiilor unor domni. Despre importanţa şi măreţia unei domnii nu 
vorbesc numai cetăţile şi palatele din incinte, ci, mai ales, anexele care ne dau o imagine a numărului 
curtenilor, ostaşilor ori servitorilor, la care se adaugă caii de paradă sau animalele de tracţiune. Se 
cunoaşte faptul că atunci când gospodăria Curţii era părăginită şi domnia era săracă, iar ţara prost 
guvernată avea să capete curând un alt voievod. În acest fel, descoperirile arheologice vin să 
completeze imaginea palatului domnesc în real, adică pe teren, puţinele informaţii scrise păstrate 
putând fi astfel completate ori mai corect interpretate.  

Cu aceste gânduri mărturisite nu o dată în şedinţele de avizare sau în presă, arheologii au pornit 
la investigarea terenului afectat de Proiectul Palas. Atunci, nu ne imaginam ce câmp vast de cercetare 
deschideam. Am urmărit însă cu cerbicie drumul cunoaşterii. Eram şi suntem conştienţi că prin 
asumarea angajamentului nostru public de a efectua o cercetare arheologică serioasă au mizat atât 
Comisiile de specialişti, de la toate nivelurile, cât şi Consiliul Municipal ieşean care au aprobat 
proiectul. Nu ne-a fost uşor, nici comod. Nu le-a fost uşor nici constructorilor sau investitorului de a ne 
avea în preajmă. Dar, până la urmă, am reuşit să scoatem la lumină construcţii impresionante din 
piatră sau din lemn, instalaţii de aducţiune a apei, unice în ţară, amenajări edilitare făcute cu eforturi 
remarcabile în secolul al XVII-lea, ateliere de meşteşugari, un impresionant material ceramic, unelte 
din fier sau lemn.  

 
În acelaşi timp, am descoperit modul ingenios prin care Curtea domnească a fost pusă la adăpost 

prin amenajarea unui iaz, dar care pentru ochiul vigilent al turcului era doar un lac de agrement. În 
preajma luciului de apă, domnii secolului al XVII-lea au ridicat fortificaţii masive din piatră, precum şi alte 
sisteme de fortificaţii folosite până târziu în secolul al XVIII-lea, desigur, cu unele adaptări. Cu trecerea 
timpului, situaţia politică a ţării s-a schimbat, Curţile domneşti şi-au pierdut din importanţă, dar locul 
domnesc a fost folosit în continuare de principii secolului al XIX-lea. Astfel, ultima pânză de fortificaţii de 
pe latura de est a Curţii a fost cuprinsă în temeliile cazărmilor Ocârmuirii. În acelaşi timp, capitala ţării s-a 
dezvoltat, primind o infuzie de negustori şi meşteşugari din Bucovina şi Galiţia, care au ocupat părţi din 
fosta gospodărie a Curţii. S-au deschis noi uliţe pe versantul ce despărţea oraşul de lacul domnesc, noul 
cartier cu populaţie alogenă dăinuind până la mijlocul secolului XX când a intrat într-un vast proces de 
modernizare.  

Pentru descoperirile făcute primim şi vom primi descărcări de sarcină arheologică numai în anume 
condiţii, adică se cere punerea în valoare a complexelor descoperite. Chiar în acest timp se lucrează la 
un proiect întocmit de un arhitect, cunoscut pentru lucrările sale, în care monumentele sunt tratate cu 
deosebit respect, specialist care şi-a luat dificila sarcină de a amenaja grădina (parcul) Curţii domneşti, în 
care se vor regăsi multe dintre descoperirile noastre. Astfel, unele obiective vor fi marcate în spaţiile noilor 
construcţii, marcând locul unde au fost găsite, zidurile păstrându-se sub dalele parcajelor, la o adâncime 
mare. Marele grajd pentru caii domnului Vasile Lupu, având lungimea de peste 50 m, va fi  marcat în 
zona descoperirii lui. Casele din lemn, chioşcul cu havuz, porţiuni din uliţele podite, jgheaburile sau 
conductele din lemn şi ceramică etc. vor fi expuse aşa cum s-a promis ieşenilor, atât în spaţii exterioare, 
cât şi adăpostite în locuri speciale.  

La demararea proiectului, cercetătorii şi investitorii au promis că vor reinvestiga, amenaja şi include în 
circuitul expoziţional latura de est a Curţii domneşti, care păstrează fundaţiile unor construcţii ridicate de-a 
lungul secolelor XV-XVII. Această parte a Palatului domnesc a fost descoperită în prima jumătate a 
deceniului şapte al secolului XX, fiind adăpostită sub o placă de beton, în condiţii insalubre, la intrarea în 
fostul Teatru de vară. Ruinele au fost doar conservate, consolidarea şi punerea lor în valoare constituie 
oferta făcută cetăţenilor urbei noastre prin Proiectul Palas. Astfel, în prezent, se conturează posibilitatea 
unică de valorificare a acestor construcţii, datând din secolele XV-XVII, într-un spaţiu expoziţional, în 
care, pe lângă ruinele propriu-zise, să-şi găsească locul şi unele descoperiri amintite mai sus. 

Noile descoperiri făcute cu totul recent în Palatul Culturii, la parter şi subsol, ne dau posibilitatea să 
reconstituim partea de est a Curţii domneşti cu încăperile şi reţeaua de hrube care o străbate. Conjugând 
cele două părţi ale Curţii – palatele domnilor Moldovei cu fortificaţiile lor şi anexele gospodăreşti – vom 
avea o imagine a vieţii cotidiene din cel mai important centru din care a fost condusă Ţara Moldovei între 
secolele XVI şi XIX. 

Stela CHEPTEA 
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