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intersecții 

 

comunicare 
şi căință 

 
Am credinţa că adevărul niciodată nu are cum să 

producă efectul scontat, dacă este spus numai pe jumătate. 
Dacă adevărul este prezentat pe de-a-ntregul de cineva, nu 
înseamnă că acea persoană este neapărat perfectă, dar cert 
este că ea se află pe singura cale pe care poate progresa... 
Atunci când un autor – mai ales în domeniul jurnalisticii – 
prezintă adevărul trunchiat sau îl obnubilează din conside-
rente numai de el ştiute, dacă a mai rămas vreun sâmbure de 
caracter şi bună cuviinţă în sufletul său, nu are cum să fie 
liniştit şi nici să aibă pace lăuntrică. Zbuciumul interior, 
oricât l-am masca, îşi arată urmele pe chipul nostru, în trăire 
şi în grai. Cât încă remuşcările, îndoielile, fragilele tendinţe 
în a face binele, încă mai răspund prezent în manifestările 
cuiva, înseamnă că, sigur, se mai poate nădăjdui la corectare 
şi – de ce nu? – la o altfel de existenţă. Pentru aceasta este 
nevoie de voinţă şi fermitate. 

Ascunderea gunoiului sub preş poate să fie o soluţie de 
moment; recurgerea la ea nu îndreptăţeşte pe nimeni la a se 
face că nu vede şi nu simte. Insalubritatea ei este observată şi 
taxată chiar şi de naivii incurabili. A perpetua premeditat 
asemenea practici, fiind conştient că afectează viaţa cuiva, 
este mai mult decât impardonabil, este abject. 

Jumătăţile de măsură, eseurile într-ale explicării griurilor 
unor comportamente, atitudini şi înscrisuri duplicitare nu ne 
vor conduce nicicând la verticalitate şi clarificări. În mod 
sigur ele ne vor adânci şi mai mult în ceaţă, ca într-o nocivă 
drojdie bună doar de dospit neliniştea, neautenticul şi 
nesiguranţa. Fericitul Augustin spune: „Cuvântul nostru 
înfăţişează în întregime gândirea noastră; pe cele pe care   
le-am gândit în inimă, pe acelea le rostim prin cuvânt; astfel, 
graiul nostru este înfăţişarea gândirii inimii noastre (...). 
Inima noastră este un fel de izvor, iar cuvântul rostit este ca 
un pârâiaş care curge din acest izvor”. Fără francheţe, fără 
căinţă şi adevăr în mărturisiri care să conducă la deschiderea 
supapei ce va grăbi eliminarea gazelor maligne şi benigne, 
vom coexista şi mai departe prin noroiul vieţii, schimono-
sindu-i iremediabil înfăţişarea. În atari situaţii, azimutul 
moralităţii e tot mai palid, iar debusolarea ne împinge   
într-un nedorit vertij existenţial, chiar dacă unii dintre noi, 
printre ruine, mai caută punctele cardinale... Albert Camus 
era convins că măreţia omului constă în hotărârea sa de a fi 
mai tare decât condiţia sa. Principiul potrivit căruia ceea ce 
nu este asumat nu este vindecat (quod non est assumptum 
non est sanatum), se află în inima învăţăturii patristice 
despre mântuire. 

Adevărul recunoscut, cultivat şi transmis înseamnă 
comunicare fertilă şi temeinică. Altfel, comunicarea, cu 
siguranţă, este una defectuoasă, vinovată şi pustie... Pe un 
asemenea teren nici mărăcinii nu mai înfloresc. Pentru a mai 
germina seminţele în el trebuie, mai întâi, să i se dea foc, 
apoi să fie desţelenit, grăpat şi irigat. 

Există o comunicare verbală şi nonverbală. Cea care are 
ca fundament adevărul, caracterul, bunul simţ şi altruismul 
este, se poate zice, sângele unei naţiuni sănătoase. Omul are 
două urechi şi o singură gură. Ascultă de două ori mai mult 
decât vorbeşti, ne învață un proverb irlandez.  

Moş Mitru din Valea Stavnicului, când mai venea şi el 
prin medean, un fel de fierărie a lui Iocan, asculta pe vorbitori 
până când îşi epuizau subiectul. Doar asculta şi mustăcea. Din 
când în când, parcă-şi mesteca cuvintele, ba nu: cred că le 
rumega. Când vorbea el, celorlalţi nici respiraţia nu li se mai 
auzea. De la moş Mitru îmi amintesc acum două rostiri: 1. 
Am trăit atâta arşiţă, încât ochii de sete în gură îmi cădeau (era 
pe vremea secetei şi foametei din ’47). 2. Ascultă român la 
mine: n-ar fi rău să fie bine... Vorbele lui aveau trunchi, 
ramuri şi mireasmă. Mă atrăgeau ca un susur blând, prietenos 
şi binefăcător, uitând, nu de puţine ori, de mine şi de casă.   
Mi-i dor, astăzi, când scriu aceste rânduri, de moş Mitru şi de 
alţi neasemuiţi oameni ca el. 

  
* 

 

 Cea mai bună cale de a scăpa de o problemă este să o 
rezolvi. 
 Să nu purtăm simbolul suferinţei – crucea – înaintea 
noastră ca un trofeu, pozând în eroi, dar nici să n-o 
târâim în urma noastră ca nişte descurajaţi. 
 Broasca ţestoasă care merge pe drumul cel adevărat va 
întrece calul de curse care a pornit pe drumul cel greşit. 
 Modul cum ne folosim timpul liber ne trădează 
caracterul. 

 

Nicolae PANAITE 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

La finalul lucrărilor Congresului, Gellu DORIAN  a 
dat o declaraţie de presă: 

„Ediţia de anul acesta a Congresului Naţional de 
Poezie a fost ultima în acest format. După discuţiile 
avute în cele trei zile ale congresului, unele 
referitoare la temă – şi cele de fapt care au contat! –, 
altele cu deviaţii electorale la adresa Uniunii 
Scriitorilor din România, menite să stârnească doar 
valuri inutile – care de fapt nu au contat, dar care au 
mişcat degetele pe tastatura unor calculatoare cu 
blog-uri incubate şi au atins orgolii rănite, vanităţi 
chiar şi acolo unde speram că nu există aşa ceva! -, 
am ajuns la concluzia exprimată şi de Dinu Flămând, 
Liviu Dumitriu, Doina Uricariu, Claudiu Komartin şi 
alţii, că ar fi mult mai utilă o întâlnire de 3-4 zile între 
poeţii români şi traducătorii nativi din alte ţări, care să 
găsească adevăratele căi de promovare a poeziei 
româneşti în străinătate. Până acum apelurile făcute, 
fie către una sau mai multe instituţii ale statului, de la 
Preşedinţie, Guvern, până la ministere de resort şi 
I.C.R., nu au adus nimic concret, ci doar reacţii 
oarecum justificative, cum, pe bună dreptate, poate, 
a făcut acum I.C.R.-ul care, în unele întâlniri 
televizate şi altele publicate în presa scrisă, a 
explicat oarecum mai transparent realizările şi 
importanţa pe care o are în plan extern. Însă de la 
aceste enunţuri statistice şi până la argumentarea 
concretă a faptelor, cu efecte şi în plan editorial 
internaţional, însemnând tiraje, prezenţe în librării şi 
în presa străină a scriitorilor, mai este destulă cale. 
Nimeni nu a contestat aceste realizări ale I.C.R.-ului, 
ci doar lipsa de vizibilitate şi ecou ale acţiunilor pe 
care le întreprinde. Poate pe viitor, cu un alt fel de 
format, C.N.P-ul va putea da o reală mână de ajutor 
şi va forţa deschiderea unor căi mult mai vizibile, 
aducând în faţă nu numai o clientelă obedientă ci şi 
alte valori care ar putea provoca un boom de imagine 
poeziei româneşti, care nu este cu nimic mai prejos 
decât restul poeziei ce se scrie în lume”.  

La Botoşani, în prima zi a Congresului de Poezie, 
au avut loc două festivităţi tradiţionale: decernarea 
premiilor „Zilelor Eminescu” (ediţia XLII) şi ale 
Concursului „Porni Luceafărul...” (ediţia XXX). 
Începând cu această ediţie, Memorialul Ipoteşti – 
Centrul Naţional de Studii „Mihai Eminescu” acordă 
Premiul pentru traducere şi promovarea operei 
eminesciene în străinătate. Un juriu – prezidat de 
Elena LOGHINOVSCHI, a acordat acest premiu 
traducătorului Chiril COVALGI, din Moscova, pentru 
traducerea şi promovarea operei eminesciene în 
limba rusă. 

Juriul Concursului „Porni Luceafărul...”, avându-l 
ca preşedinte pe Cassian Maria SPIRIDON, a decis 
acordarea următoarelor premii: la POEZIE, Secţi-
unea CARTE DE DEBUT: Premiul „Horaţiu Ioan 
Laşcu” al Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor din 
România – Andrei P. Velea, pentru cartea Gimnastul 
fără plămâni, Editura Centrului Cultural Dunărea de 
Jos, Galaţi, 2010; Premiul Uniunii Scriitorilor din 
Republica Moldova – Adrian Diniş, pentru cartea 
Poezii odioase de dragoste, Editura Vinea, Bucureşti, 
2010. 

La Secţiunea MANUSCRISE, s-au acordat 22 de 
premii ale unor edituri, reviste literare şi de cultură, 
fundaţii. Premiul Editurii Alfa şi al revistei Cronica 
veche (reprezentate de poetul Nicolae PANAITE), a 
revenit Silviei GOTEANSCHII, din Republica 
Moldova. 

De asemenea s-au acordat şase premii la  
Secţiunea „Interpretare critică a operei eminesciene”. 

 

Reporter 

În perioada 15-18 iunie 2011 s-a desfăşurat, la 

Botoşani, Ipoteşti, Suceava şi Putna, cea de a IV-a 
ediţie a Congresului Naţional de Poezie. Cu acest 
prilej, s-a ales o nouă conducere, formată din Gellu 
Dorian (preşedinte), Nichita Danilov şi Leo Butnaru 
(vice-preşedinţi), Cassian Maria Spiridon, George 
Vulturescu, Vasile Tărâţanu, Andra Rotaru, Carmen 
Veronica Steiciuc, Dan Mircea Cipariu. Ulterior, Dan 
Mircea Cipariu şi-a dat demisia din comitet. 

Tema acestei ediţii a fost: Poezia română 
contempornă în context european. Prezenţe în 
edituri, librării şi presa de specialitate. Au mai avut 
loc două recitaluri, la Botoşani, pe terasa Cofetăriei 
Parc din Parcul „Mihai Eminescu”, şi în Cetatea de 
Scaun a Sucevei, la care au participat peste 50 de 
poeţi, din cei peste 90 de invitaţi. De asemenea, 
participanţii au făcut un pelerinaj la Mănăstirea 
Putna.  

Un juriu format din Mircea Martin, Ion Pop, Al. 
Cistelecan, Mircea A. Diaconu, Vasile Spiridon, Andrei 
Terian, Paul Cernat, Gellu Dorian, Dan Mircea Cipariu, 
a acordat premiile acestei ediţii: pentru un poet 
conacrat: Lucian VASILIU; pentru un poet  tânăr: 
Radu VANCU. 

În aula Universităţii „Ştefan cel Mare” din 
Suceava, participanţii la Congresul Naţional de 
Poezie au adoptat următorul APEL: 

„Pentru ca valorile poeziei româneşti contem-
porane, din geografii şi generaţii diferite, să fie bine 
cunoscute în ţările unde România are structuri şi 
programe de diplomaţie culturală, solicităm 
Institutului Cultural Român să aibă un dialog 
constructiv cu reprezentanţii Congresului Naţional 
de Poezie, astfel încât să putem realiza împreună 
programe de promovare şi de traducere a poeziei 
române contemporane. În acest sens, Institutul 
Cultural Român este invitat să dezvolte un program 
de achiziţii carte (în original şi/sau traducere) şi de 
reviste literare cu pagini de poezie română 
contemporană pentru bibliotecile filialelor I.C.R. din 
toată lumea, precum şi pentru bibliotecile naţionale 
din ţările  respective; să finanţeze prima bază de 
date cu poezie română contemporană; să creeze un 
fond de mobilitate pentru poeţii români invitaţi la 
manifestările de gen internaţionale. 

Congresul Naţional de Poezie poate oferi 
expertiză calificată şi evaluatori pentru proiectele 
I.C.R. dedicate poeţilor români”. 

Apelul a fost semnat de: Dinu Flămând, Doina 
Uricariu, Liviu Dumitriu, Liviu Ioan Stoiciu, Doina 
Popa, Nicolae Tzone, Chiril Covalgi, Leo Butnaru, 
Vasile Tărâţanu, Andra Rotaru, Dan Mircea Cipariu, 
Dan Coman, Radu Vancu, Ştefan Manasia, Marin 
Malaicu-Homdrari, Teodor Dună, Iulia Militaru, Rita 
Chirian, Andrei Novac, Cornelia Maria Savu, 
Nicolae Oprea, Dumitru Augustin Doman, Virgil 
Diaconu, Paul Aretzu, Vasile Leac, George 
Vulturescu, Luigi Bambulea, Cassian Maria 
Spiridon, Lucian Vasiliu, Nichita Danilov, Daniel 
Corbu, Nicolae Panaite, Val. Talpalaru, Adi Cristi, 
Şerban Axinte, Paul Gorban, Liviu Pendefunda, 
Adrian Alui Gheorghe, Radu Florescu, Vasile 
Spiridon, Nicolae Sava, Emil Nicolae, Adrian G. 
Romila, Sterian Vicol, Florina Zaharia, Corneliu 
Antoniu, Mircea A. Diaconu, Constantin Arcu, 
Carmen Veronica Steiciuc, Elena Brânduşa 
Steiciuc, Ovidiu Alexandru Vintilă, Izabel Vintilă, Ion 
Beldeanu, Mircea Tinescu, Doina Cernica, Viorica 
Petrovici, Liviu Popescu, Nicolae Cârlan, Ion 
Filipciuc, Vasile Ursache, Horaţiu Stamatin, Dumitru 
Brădăţanu, Vasile Zetu, Anica Facina, Constantin 
Severin, Sabina Fânaru, Gellu Dorian, Lucian 
Alecsa, Dumitru Ţiganiuc, Lucia Olaru Nenati, 
Nicolae Corlat, Vlad Scutelnicu, Petruţ Pârvescu, 
Vasile Iftimie, Dumitru Necşanu, Constantin 
Bojescu, Ciprian Manolache, Cristina Prisăcaru-
Şoptelea, Mircea Oprea. 

CONGRESUL NAŢIONAL 
DE POEZIE 
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Îşi „spoiesc” casele de două ori pe an, 
coc prescure duminicală şi plăcinte aproape 
zilnic. 

De partea cealaltă, tinerii mediului rural. 
Foarte puţinii tineri ai mediului rural. Cu 
ocupaţie prestabilită: dansator la discotecă, 
fumător la radio-şanţ sau taximetrist de 
faeton... carevasăzică, adică de căruţă. 
Afacerea funcţionează atât de înfloritor, încât 
se lasă cu programare pentru navetiştii 
ocazionali de Ivăneşti sau, după caz, pacienţi 
– pentru că dispensarul a fost desfiinţat. Şi 
şcoala e pe cale să aibă aceeaşi soartă pentru 
că tavanul deja a cedat. Cei mari se preumblă 
zilnic în Ivăneşti sau, cei care-şi permit, în 
Vaslui, cei mici sunt încă pe baricade în 
clădirea dezolantă. 

 
Primarul, cel ce pare a nu se încurca în 

amănunte de joasă speţă, e îndrăgit şi reales 
an de an. Secretul stă în spiritul sukar pe care 
domnului X Divinitatea i l-a cedat. Nici 
înclinaţia candidaţional-electorală nu e de 
lepădat. Omul e bine ancorat în realitate. 

Gurile-rele spun că pe majoritarii romi 
(pardon, ţigani), i-a cucerit cu o plată în 
avans a canalului porno „de pe satelit” şi cu 
darul de muzicant. Primarul prestează 
ocazional cu trompeta în... fanfară. 

Pentru ceilalţi coabitanţi, edilul a arătat 
că e de bună credinţă: şi-a postat pe garduri 
şi pe un stâlp de telegraf... Diploma de 
Onoare. Sugestivul act a fost acordat de 
Consiliul Local pentru merite deosebite în 
îndeplinirea sarcinilor. De serviciu, sperăm. 
Nu contează. Oricum efectul a fost garantat 
pentru omul simplu care mai trăieşte cu ideea 
că „domnule, dacă are o diplomă, parol că nu 
i s-a dat degeaba”. 

 
La Coşca, viaţa merge înainte. Bătrânii 

rămân cu visele inocente, descurcăreţii cu 
progresul de centru. Ivăneştiul, de pildă, e 
prosper. E dotat cu trei birturi, pline ochi, un 
modern CEC Bank şi alimentarul „Mixt” al... 
domnului primar. De succes și cu termopan. 
De partea cealaltă, curtea veche a bisericii e 
larg deschisă pentru transportatorii de ocazie. 
Au vehicule părăginite, dar oricum pe patru 
roţi. Şi cu pretenţii. Nu te îmbarci aşa, 
oricum. Se face preselecţie după preţ şi nu 
scapi neîngrădit de cel puţin alţi patru 
nefericiţi. Să te tooooooooooooot duci! 

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

 
  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

C O ŞC A  
 

Satul românesc a fost de când se ştie 
prilej de poveste şi nici acum, deşi părăsit, 
nu-şi pierde ineditul. De când aventura din 
vieţile bătrânilor lui se împleteşte mai abitir 
cu cea a tranziţiei (de orice fel) a rămas 
poate singurul loc în care îţi permiţi un 
zâmbet sincer în faţa readaptatelor 
curiozităţi patriarhale. 

Mă recunosc a fi prin excelenţă un spirit 
rural, iar lunile de vară şi abandonul cu voie 
al minorului îmi prilejuiesc ades plăcerea 
unui drum şi-a unui sat: Coşca. 

Pentru neavizaţi, locul „de peste deal” 
intră în aria administrativă a comunei 
Ivăneşti. Doar teoretic şi electoral, dar asta 
este o altă poveste. 

 
Coşca e fascinantă şi asta pentru că s-a 

despris în timp de grupul satelor înconju-
rătoare, dând curs unor însemne definitorii. 
Imposibil de ratat este de pildă vechea casă 
parohială. Şi nu atât casa cât poarta. 
Albastră, ca mai toate suratele ei locale, 
plus un amănunt: o superbă şi mai puţin 
simbolic autohtonă pereche de... sirene. 
Tradiţionale, nude de la brâu în sus. 

Istoria desenului e veche. Înainte ca 
popa să preia pentru un timp prerogativele 
casei postate vizavi de biserica sătească, 
umbla vorba că aici ar fi fost domiciliat un 
miner. Ataşamentul faţă de tatuajul dreptei 
sale ar fi fost sursa inspiraţiei colective 
pentru că, la un moment dat, mai mulţi 
săteni cuprinşi de entuziasm ar fi copiat, 
fără drept de autor, modelul. După un timp, 
din motive nebănuite, moda a trecut, iar 
enoriaşii au reschimbat paleta pe albastru 
infinit. Important e însă că actul artistic e 
pus în continuare în valoare acolo unde e 
nevoie de el. În faţa bisericii. N-am date 
despre frecvenţa duminicală a sătenilor, dar 
bănuiesc că slujba e (mă iertaţi) mai 
atrăgătoare cu acest preludiu vizual. 

Un spirit analitic va repera apoi alte 
inedite conotaţii. Bănci tricolore postate hai-
hui pe ici pe colo pe unde vreo movilă mai 
puţin austeră o permite, o cabină cu telefon 
fără fir undeva lângă haznaua cailor. 

De departe însă cel mai interesant rămâne 
contrastul uman. Avem pe deoparte „Sfatul” 
a trei veterani de război trecuţi oficial de 90 
de primăveri, reunit săptămânal la bufetul-
mixt din sat. Ei joacă pentru sat rolul celor 
trei Crai de la Răsărit, că-n rest uliţa numără 
cu mult mai multe suflete văduve şi 
postoctogenare. Pentru curioşi, războiul le-a 
răpit perechea, dar şi... anii. Mi se pare de-a 
dreptul ancenstrală coincidenţa asta generală. 
Mai toate femeile satului le-au supravieţuit 
soţilor cu cel puţin un deceniu... Între ele se 
detaşează cu graţie moaşa Frăsâna. Mai mult 
de jumătate din cele de generaţia sa îi 
datorează aducerea pe lume, fără incidente 
majore, a pruncilor, dar şi –„un gât de 
rachiu”. Remediu autohton şi probat care 
readucea de urgenţă femeia în câmpul muncii 
agricole. Fără sclifoseli moderne. Dovada în 
plus e vivacitatea de care aceste femei se 
bucură şi pe care n-aş da-o, cred, pe vreo 
alternativa firavă urbană.  

scrisori de peste râuâi 
 
 

LECŢIA 
PĂIANJENULUI 

 
 
Era el! Maestrul. Mă urmărea, 

rumegând impasibil. Mi-am zis: o fi în 
clipa practicării alchimiei! Puteam 
ajunge martora unei transformări, unei 
metamorfoze, a unei contopiri a 
creatorului cu opera-i. Ca în legenda 
cu femeia-cocor urmărită cum ţesea 
covoarele. Travaliul, supliciul prin 
care trecea n-a rezistat privirii 
dinafară... Eu, oare, nu sunt curiosul 
care, dorind să afle cum se nasc 
capodoperele, pierde totul? 

Dar s-a întâmplat altceva. Păian-
jenul prinsese în mrejele sale – o 
muscă! Îi căzuse pradă fie din 
neatenţie, fie ademenită de frumuseţea 
ţesăturii. O fi privit-o curioasă ca şi 
mine, încercând să dezlege taina 
pânzei vaporoase şi... Păianjenul a 
capturat-o. Acum o devora cu 
satisfacţie. 

Acelaşi lucru ni se întâmplă şi nouă, 
oamenilor, când ne lăsăm copleşiţi de 
farmecul trecător al unor creaţii 
transformate de un Midas în minuni ce 
vrăjesc privirea. E bine să ne antrenăm 
raţiunea atât pentru frumos, cât şi 
pentru urât. Inima care vede esenţialul, 
se întâmplă să nu vadă răul şi 
primejdia. 

După ritualul Spălarea creierului, 
am urmat altul, nou: Umflarea 
balonului. Acesta îmi înalţă până la 
nori starea de spirit. 

Câinii dormitau întinşi la soare, ca 
acei cheflii care s-au distrat până târziu 
la terasa Vărsătorul. Soarele îi mângâia 
şi se amuza: Nu le mai trebuie casă, ar 
fi prea mare pentru ei! 

 
                            Claudia PARTOLE 
 
Chişinău, 11 iunie  

... Ziceam că viaţa m-a îngenun-

cheat de mai multe ori. Dar m-a ajutat 
de fiecare dată să mă ridic, să mă înalţ – 
Cineva. M-a susţinut nu cu vorbe, nici 
cu mângâieri. În tăcere, mi-a inspirat 
speranţă, îngăduinţă, răbdare, iertare, 
sobrietate. Dragoste. 

Mi s-au oferit şi câteva lecţii, pe 
care, până nu le-am însuşit suficient,  
n-am avut dreptul să le spun şi altora. 
Acum aş putea, la rându-mi, să le 
sugerez. Deşi asemenea experienţe 
solicită timp, încredere şi foarte multă 
perseverenţă. 

Am înţeles cât e de minunat ca, 
ieşind din noapte, să mă arunc în braţele 
Naturii. La început e rece, distantă, 
inaccesibilă. Ca după ce mă dăruiesc ei 
cu toată încrederea adunată în mine să 
mi se deschidă. Azi, bunăoară, mi-a 
propus spre învăţare Lecţia păianje-
nului. Cum să atingi cu privirea 
sublimul, evitând pericolul ce te paşte 
dincolo de aparenţe... 

Am admirat o superbă broderie 
agăţată de creanga unui copac şi a unei 
steble de ştir. Acesta, deşi viguros, se 
apleca îndoit de pânza străvezie, 
aparent imponderabilă. Nu poţi trece 
indiferent pe lângă asemenea lucrări! 
Sunt create leit ca în basmul cu prinţesa 
mofturoasă şi împăratul ambiţios care 
porunci să-i fie ţesută peste noapte o 
pânză unică în lume... Cercetam 
genialitatea maestrului: întâi o fi urzit, 
dar cu ce măsurătoare? Apoi a împletit, 
a ţesut firele, dar cine i-a inspirat atâta 
fineţe? Posibil, păianjenii au învăţat arta 
ţesutului de la zei. Numai aceştia puteau 
să creeze asemenea minunăţii. Sau 
Dumnezeu i-a hărăzit cu har incredibil. 
Omul e în stare doar să-i invidieze şi  
să-i imite. Niciodată să-i înveţe! 

Priveam fascinată pânza, numărând 
firele care tresăreau la vibraţia emanată 
de respiraţia mea. Încercam să-mi ţin 
răsuflarea, ca să nu destram capodo-
pera. Deodată, ochiul mi-a fost umbrit 
de o apariţie monstruoasă, care m-a 
făcut să mă retrag câţiva paşi. Am 
simţit săgetarea arzătoare a unei priviri. 

 

ASTEROIDUL 
MADAMEI BULBUC 

Brume/Zoom 

Stop cadru: madam vecina înrămată de 
tocul uşii. Fuse la o pomenire şi nixit 
cafea. C-a sughiţat duhul pomenitului de 
şapte ani şi de şapte ori au pâlpâit 
lumânările, cât cele şapte cafele pe care le 
bea dumnealui zilnic pe lumea asta, după 
cum au adeverit şi legiştii dedaţi la 
fierăstraie. Atac de cord. Înecat în cafea. 
Şi ăia, responsabilii de ceremonie, au  
pus-o de-o ploaie. Le-a luat ăl de sus 
minţile. Aşa că pune scula la fiert, că 
matale ai ibricul mai mare. 

Şi bem ţogăit ca-n poema aia de-a 
scris-o un domn poet de la şapte, că 
dincolo, la opt, mai e un scriitor, dar de 
epistole, că i-a plecat şi nevasta şi cele 
două fete prin străinătăţuri şi tot mai rar şi 
mai rar primeşte câte o ilustrată de câte o 
sută de euro, deşi el face proză epistolară 
de i s-au tocit degetele de-atâta literatură. 
Nu-l citeşte nimeni, că s-a hainit lumea şi 
mai ales ălea două de-i poartă grupa de 
sânge pe-aiurea.  

Bem cu ochii zoomaţi pe calendar, c-au 
anunţat ăia de la NASA că-n două-trei 
puncte dăm colţul. Vine asteroidul, madam 
Angela! O să bubuie şi te trezeşti cu ditai 
muntele pe cocoaşa Miroslavei. În loc de 
pajişte fără vaci, o să ai pajişte cu asteroid! 

Madam Bulbuc chirăie scurt, apo-
plexic, înghiţind holpăit restul de borcan 
cu miere de salcâm poliflor. Dă să înşface 
şi cele patru felii de caşcaval, raţia 
personală de calciu pe următoarele două 
săptămâni,  dar ceva o străfulgeră, o idee, 
sublimul de sub frânghia spânzurătorii: În 
sfârşit o să avem şi noi un munte! Noroc că 
nu  m-am luat după tâmpitele alea de la 
şase şi l-am votat pe Gigi. 

Ăsta şi fără să facă ceva şi tot o pune de-o 
minune. Iar dacă s-or alinia şi planetele, 
posibil să ne trezim cu Marea Moartă la Iaşi, 
că de nămoale nu ducem lipsă.   

Urmez la replică, tuşesc, iau la-ul cu un 
bemol mai scăzut ca al doamnei vecine, din 
respect pentru muzica dodecacofonică, dar din 

tomberonul tv este deversat direct pe 
bucata de ţol tradiţional cu pete un domn 
cu funcţia bine întreţinută. Fraţilor, zice 
ăla, muntele ăsta astro-mastoidian n-a 
căzut întâmplător la dumneavoastră! Noi 
l-am făcut să cadă aşa cum o să cadă şi 
acest guvern de tristă tranziţie. E un 
răspuns venit de sus la rugile noastre de 
parlamentari şi euro-parlamentari creştin-
democraţi şi ce mai suntem. Cu el vom 
da un nou curs vieţii comunitare, 
carierelor voastre prin cariera pe care o 
vom vernisa la intrarea principală din 
munte. Spărgători de piatră, cioplitori, 
macadamuri, noi alei pietrificate şi 
electrificate corespunzător – iată doar o 
parte din proiectul de relansare. Vom 
asigura asteroizii necesari tuturor comu-
nităţilor din judeţ, din regiunea noastră de 
subdezvoltare continuă, ţării şi expor-
tului. Şi nu uitaţi: orice alt asteroid vi s-ar 
propune, să refuzaţi categoric. Cine ştie 
ce-or băga ăştia prin el, că de otrăvuri e 
plină lumea. 

Mai sună cineva, o altă vecină: 
Madam Bulbuc, ţi-au spart hoţii casa! Mă 
duc s-aduc poliţia. Şi dispare pe fondul 
hohotelor de râs ale Angelei: asta s-a 
tâmpit de tot. Cum să-mi spargă hoţii 
casa, dacă cheia de intrare e la mine? 

 
Aurel BRUMĂ 
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PESTE MODE ŞI TIMP 
 

 Tema anchetei nu se vrea, desigur, doar conjuncturală, prilejuită 
de comemorarea morţii lui Mihai Eminescu. Pentru că dilema 
actual/inactual, în ce-l priveşte pe Eminescu, se poate invoca atât 
într-un cadru gnoseologic cartezian, cât şi raportându-ne la o 
mentalitate post-carteziană, caracteristică noii paradigme culturale 
transmoderne, izomorfă celei de a doua revoluţii cuantice din 
microfizică. Iar cum cel mai comod este să reduci lucrurile la un 
singur nivel de realitate, se înţelege că tentaţia primă este să-l judeci 
pe Eminescu într-un cadru cartezian al gândirii, ceea ce se întâmplă 
în majoritatea cazurilor. Să nu ne mire, aşadar, că unii vor răspunde 
că Eminescu este „actual”, iar alţii, cu aceeaşi „îndreptăţire”, îl vor 
găsi „inactual”, ba chiar „primejdios” pentru timpurile pe care le 
trăim. Jocul acesta halucinant, caracteristic unei anume schizoidii 
europene, este deosebit de antrenant în spaţiul public românesc şi el 
ţine, în ce-l priveşte pe Eminescu, de mai bine de 160 de ani. 
Propriu-zis, chiar din timpul vieţii gazetarului de la Timpul, fiindcă, 
în primul rând, gazetarul va stârni cele mai încinse patimi care se 
vor răsfrânge şi asupra poetului sau gânditorului din varii domenii 
pe care le-a abordat de-a lungul vieţii (disciplinar, multidisciplinar, 
interdisciplinar şi transdisciplinar). 
 Aparent, gazetarul Eminescu te sileşte să te „solidarizezi” cu 
ideile lui sau, dimpotrivă, să le respingi cu vehemenţă şi asta 
fiindcă din întreaga gândire eminesciană publicistica pare, prin 
excelenţă, ideologică, adică „partizană”, apartenentă la 
interesele imediate ale unui partid. Argumentul imbatabil este că 
poetul a scris la un ziar aparţinând Partidului Conservator. În 
consecinţă, cei care se pretind a fi „liberali” sau de o culoare 
politică apropiată vor găsi totdeauna argumente care să-l 
eticheteze pe Eminescu drept „reacţionar”, „antisemit”, 
„protolegionar”, „paseist” etc. Aceasta este o tipică reducţie a 
gândirii lui Eminescu la un singur referenţial sau nivel de 
realitate. Greutatea începe de acolo că, la rându-le, conservatorii 
tind la o reducţie similară, acceptându-l pe gazetar doar în 
măsura în care el pare să militeze pentru ideile strict 
conservatoare. Or, Eminescu ajunge să intre direct în conflict cu 
fruntaşii conservatori de felul lui Petre P. Carp şi Titu 
Maiorescu. Diferenţa dintre Eminescu şi Maiorescu, bunăoară, 
este de model de gândire: în vreme ce mentorul Junimii gândea 
în cadru strict cartezian, punctul său forte fiind logica clasică, 
Eminescu gândea cel puţin într-un dublu referenţial dacă nu 
multireferenţial. Metoda transdisciplinară stabileşte că 
antinomia care se manifestă în spaţiul a două referenţiale 
incompatibile se rezolvă la un al treilea nivel, superior. Kant 
abandonase antinomiile găsind soluţia în raţiunea pură, iar 
Hegel s-a iluzionat că poate rezolva antitezele prin sinteză. 
Eminescu a avut geniul să transceandă ambele ipostaze, vorbind 
de antiteze împăcate, pe care el le opune „antitezelor 
monstruoase”. 

Este ceea ce Lucian Blaga va numi transfigurarea 
antitezelor. Cu alte cuvinte, a putea să judeci corect gândirea 
eminesciană se cuvine să atingi modelul de gândire blagian, 
lupascian (terţul inclus/ascuns) sau nicasiana logică a lui 
Hermes. Or, nici conservatorii de felul lui Maiorescu şi nici 
„neoconservatorii” de felul contemporanului nostru Ioan 
Stanomir nu pot să iasă din cadrul cartezian al gândirii şi, în 
consecinţă, ei vor eşua în evaluarea „conservatorismului” 
eminescian, unul complex, multireferenţial, pe care numai o 
viziune de tip bootstrap o poate rezolva. Cine vrea să verifice 
afirmaţia mea să citească atent cartea „neoconservatorului” Ioan 
Stanomir, Reacţiune şi conservatorism. Eseu asupra imagi-
narului politic eminescian (Editura Nemira, Bucureşti, 2000). O 
lucrare documentată, destul de bine scrisă, dar incapabilă să 
depăşească referenţialul cartezian al gândirii ideologice, încât 
autorul nu poate pătrunde până la complexitatea conser-
vatorismului eminescian, pe care-l sancţionează ori de câte ori 
părăseşte paradigma logicii carteziano-newtoniene. În conse-
cinţă, el ajunge să emită aceleaşi poncife ideologice, pe care le 
găsim şi la liberali sau la comunişti, concretizate în etichetări 
precum „reacţionarism” etc. Ideologi de acest fel (care pretind, 
ca postmodernişti, cum se consideră, că trăiesc în „posti-
deologie”!) nu bagă de seamă că gândirea transmodernă a ajuns 
să considere „reacţionarismul” în termeni eminescieni, că 
antimodernii sunt adevăraţii „moderni”, ca în admirabila carte a 
lui Antoine Compagnon, Les Antimodernes. De Joseph de 
Maistre à Roland Barthes (Éditions Gallimard, Paris, 2005). 

 
 
 
 
 
 
Cu aceeaşi incapacitate de a ieşi dintr-un referenţial unic, se 

poate demonstra „inactualitatea” poetului Eminescu, ceea ce s-a 
şi făcut nu numai de către „dilematici”, dar şi de către eminentul 
critic literar Nicolae Manolescu în monumentala sa Istorie 
critică a literaturii române, unde poetul rezistă doar prin poeme 
de fundal în care criticul depistează maniera textualistă, adică 
postmodernistă. Cu metoda reducţiei la un singur nivel de 
realitate, Eminescu apare demn de compasiune comparativ cu 
geniul textualist-parodist din poemele lui Mircea Cărtărescu. 
Ironia face doar că „dilematicii” refuză a gândi dilematic, adică 
într-un dublu referenţial, cum încearcă a ne spune cuvântul 
dilemă! La fel cum procedează şi istoricul literar invocat, care 
pretinde a urma metoda scrierii istoriei „la două mâini”! 

Păcatul mare e că şi apologeţii de ocazie îl exaltă pe 
Eminescu tot reducţionist, ceea ce dă din abundenţă apă la 
moara dilematicilor. Altfel spus, ambele tabere se alimentează 
reciproc-jubilatoriu, încât „actualitatea” şi „inactualitatea” 
Eminescului vor continua să fie de lungă… actualitate! 

 
Theodor CODREANU 

 
 

ÎNTREBĂRI RETORICE 
 

... „Ca la păsări, de vreo două ori pe an”, se abate asupra 
unora instinctul van al devoalării conspiraţiunii ce s-ar fi 
orchestrat întru scoaterea din circuit şi, mai mult de atât!, 
omorârea lui Eminescu. Teoria circulă de vreo 10-15 anişori, a 
fost forjată în câteva groase tomuri, în zeci de articole şi-n unele 
emisiuni pe la posturi tv. senzaţionaliste, aflate în disperată 
căutare de audienţă. Articolele din diverse reviste, ca şi cărţile, 
au o propensiune redusă, dar impactul tv. nu poate fi neglijat. 
„Unde-ai auzit mata toate prostioarele astea?”, l-am întrebat pe 
un taximetrist care-mi povestea, cutremurat şi indignat, odiosul 
complot împotriva „Luceafărului poeziei româneşti”. „La 
televizor!” Chiar în urmă cu câteva seri, „la un televizor” (nu 
spui care, spre a nu-i face reclamă) se improviza abundent pe 
această temă: asasinarea lui Eminescu. Lui Eminescu, precum 
se ştie, i-a dat un nebun cu o piatră-n cap. Dar, ca să zicem aşa, 
Eminescu fusese anume adus în bătaia pietrei, aşa cum, la vreun 
răzbel, cineva e pus în bătaia puştii. De ce ? Întrucât Eminescu-
gazetarul devenise extrem de incomod, ba s-ar părea că el însuşi 
complota, împreună cu cei de la Societatea „Carpaţii”, 
împotriva bunelor relaţii şi acorduri româno-austriece. Am 
rezumat aci esenţa teoriei conspiraţioniste. Un avertisment 
precum: „Mai potoliţi-l pe Eminescu!” este interpretat de 
contemporanii lui Dan Diaconescu-OTV ca un îndemn la 
suprimarea fizică a inclementului gazetar. De aici decurge tot 
scenariul, cu apocaliptice ramificaţii în timp şi-n spaţiu. Ideea 
căutătorilor de Elodii este asta: Eminescu n-a fost nebun, 
Maiorescu şi ceilalţi junimişti „l-au înnebunit”, ca să scape de 
el. Şi fiindcă acesta nu se dădea „dus”, au fost nevoiţi să-l 
omoare, cu mâna altui nebun.  

Sar peste o mie şi unu de contra-argumente, spre a ajunge la 
două texte mai puţin cunoscute, reiterate şi comentate de Liviu 
Papuc, într-o relativ recentă antologie, Societari junimişti în 
documente. O scrisoare a lui D. Boghean, „un junimist de 
fundal”, adresată lui Missir (junimist tot „de fundal”, dar ceva 
mai vizibil), este lămuritoare pentru starea sănătăţii lui 
Eminescu, în 1884, când îl vizitează, la Döbling: „...l-am vizitat 
pe Eminescu fără a mă prezenta lui, l-am putut vedea şi auzi – 
şi aceasta pentru a evita orice emoţie. Era cu o glugă pe cap 
făcută din coperta crivatului şi zice că e aci Buda, aci un 
brahman indian – că numără la alfabetul său egiptean – că Drul 
Obersteiner ar fi Heine etc. Agresiv nu fusese niciodată. 
Diagnoza nu era stabilită, se credea că ar fi fost „Progressive 
paralehse der Irren” („Afecţiune progresivă specifică 
nebunilor”) şi se aştepta o schimbare, numai pentru a puté 
confirma această diagnoză ori modifica. (...) Azi însă Eminescu 
e de câteva săptămâni complet restabilit. Vin chiar acum de la 
Döbling, unde m-am întreţinut cu dânsul o jumătate de oră fără 
a fi putut descoperi în vorba lui nici o urmă cât de palidă de 
demenţă. Boala lui e pseudo-psihoză sifilitică(,) care a trecut cu 
iodul care l-a luat.(!) Nu-i melancolic, dar psihic deprimat. Grija 
lui este sărăcia. Nu ştie cine l-a trimis şi în ce condiţii se află în 
ospiciu şi mai ales cine are să-l scoată. Când i-am spus că ar fi 
bine să iasă – odată a venit la Viena – mai ades, el îmi mărturisi 
că e tare sărac, n-are nici un ban, ceea ce e momentan realitate.”   
Scrisoarea lui Boghean are ca scop sensibilizarea junimiştilor, 
întru ajutorarea financiară a poetului, ceea ce s-a şi întâmplat 
(nu doar atunci, ci mai mereu, după aceea). Dr. Obersteiner 
recomandă externarea pacientului, ferirea lui de orice 
„încordare mentală (care) ar fi tare nefolositoare”  şi petrecerea 
„câteva luni într-o climă caldă liniştit pentru a se putea restaura 
complet şi ieşi din stadiul de convalescenţă în care se află”. 
Ceea ce, iarăşi, s-a întâmplat, îndeosebi prin râvna lui 
Maiorescu, recunoscut chiar de dr. Obersteiner, drept 
„conducătorul principal al soartei lui Eminescu acum”. 

Clima caldă a aflat-o Eminescu la Veneţia, unde a fost 
însoţit de amicul Chibici. O relatare asupra sejurului veneţian o 
află Liviu Papuc în Jurnalul unui alt junimist „de fundal”, 
Teohari Antonescu, care inserează mărturia lui Maiorescu: 
„Când s-a văzut Eminescu în Veneţia, pe lac în gondolă – ştiţi 
că acolo gondola este ceea ce e birja la Berlin şi droşca – şi 
canalul frumos de văzut noaptea pe lună, sau ziua cu cerul 
albastru – e înfiorător pe întuneric – şi când a văzut  clătinându-
se barca şi apa neagră a canalului şi zidurile înalte ale caselor 
importante şi interesante de văzut ziua sau noaptea pe lună, a 
pus braţul pe gâtul lui Chibici: „nu mă omorâţi, iertaţi-mă”. 
Dacă a văzut Chibici că întâia zi aşa, a doua zi tot aşa, a treia, a 
patra, atunci a pornit-o la Florenţa. Aici Eminescu, vesel, îşi 
mai revenise  în simţiri, la urmă însă – partea etică a inteligenţei 
sale se pierduse – a cerut pe ce bani sunt ei acolo. Şi cum 
Chibici îi prezenta bilanţul, Eminescu nu s-a liniştit până nu şi-a 
apucat partea sa, jumătate din suma spusă de Chibici, şi 
punând-o în buzunar a pornit-o spre ţară singur, fără să ştie 
Chibici. Şi fiindcă nu vroia să cheltuiască banii a plecat pe jos. 
Noaptea l-a apucat pe drum, a dormit prin şanţuri, prin noroiuri, 
şi după ce s-a obosit cu totul s-a culcat în canalul cu murdării al 
oraşului; acolo a fost găsit de oamenii poliţiei şi dus la dr. 
Chibici. S-au reîntors amândoi în ţară, dar de atunci partea bună 
a lui Eminescu dispăruse şi scânteia inteligenţei, partea 
luminoasă se stinsese cu totul, era o carne fără simţ şi fără pic 
de inteligenţă”. 

Sunt avatarurile – penibile uneori – ale unui om bolnav, 
lipsit nu de inteligenţă, cum crede memorialistul, ci de 
coerenţă şi de percepţie a realităţii. Precum iarăşi se ştie, 
Eminescu îşi va reveni pentru câţiva ani, până când boala îl 
va doborî iarăşi – şi definitiv. Ca să imaginezi – 120 de ani 
mai târziu! – o cabală împotriva sa, organizată de chiar 
prietenii şi susţinătorii lui morali şi materiali – mi se pare 
scenariul unor minţi cărora nu le-ar strica un consult 
medical...   

Despre „conspiraţionişti nevrotici” glosează şi Andrei 
Pleşu, într-un recent număr al revistei „Dilema veche”: „Ce 
n-au ştiut D. Caracostea, G. Călinescu, Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, D. Morăraşu, Edgar Papu, Constantin Noica, 
Perpessicius, Vianu sau Ion Negoiţescu, ştiu Gheorghe 
Funar, George Roncea, Dan Diaconescu, Nicolae Georgescu 
şi N.D. Petniceanu din Mehadia: Eminescu a fost asasinat de 
serviciile secrete austro-ungare (alţii spun că de Ohrana 
ţaristă, de evrei sau de extratereştri). Prea era patriot! Grav e 
că asasinatul a fost facilitat de alţi câţiva români cu care, de 
altfel, ne mândrim: Titu Maiorescu, P.P. Carp, Ioan Slavici, 
toţi agenţi ai străinătăţii. Aşa slujim noi ţara! Consolidăm 
prestigiul unui român şi demolăm, pentru asta, prestigiile 
altor trei. Dar consolidăm astfel, cu adevărat, prestigiul lui 
Eminescu? Are anvergura lui nevoie de asemenea provin-
ciale scenarii poliţiste?”  

Întrebări retorice. 
                                                     Nicolae TURTUREANU 

EMINESCU ACTUAL/INACTUAL 

„„DDeessppăărrțțiirreeaa  ddee  EEmmiinneessccuu  ppooaattee    
ffii  ttrreeaabbaa  ppeerrssoonnaallăă  aa  ffiieeccăărruuii  ccrreeaattoorr,,    

ddaarr  nnuu  aa  ccuullttuurriiii  rroommâânnee””  
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EMINESCU: 
SECVENŢĂ EDITORIALĂ 

 
Problema actualităţii unui scriitor se poate pune 

oricând, indiferent de locul pe care îl ocupă în ierarhia 
valorilor unei naţiuni. N. Iorga, de pildă, a ţinut să releve, 
la timpul său, „cât de viu şi de actual” era Kogălniceanu, 
în dubla ipostază de „Mihail al luminii” şi „Mihail al 
săbiei”, dimensiuni complementare ale unei realităţi 
unice, de natură să-i păstreze mereu actualitatea.  

Se poate spune la fel despre Eminescu, a cărui operă 
acelaşi eminent cărturar o voia restituită cât mai deplin, 
spre folosul noilor generaţii. Eminescu nu putea fi decât 
mereu actual ca limbă, idei, atitudine civică, temeiuri de 
perenitate indiscutabilă. Din nefericire, de-a lungul 
timpului,   s-au produs pe seama creaţiei sale momente 
de hipercriticism, inadecvaţie, refuz obstinat, având la 
bază o voinţă de înnoire à tout prix. Imaginea poetului 
naţional a fost supusă astfel la distorsiuni inacceptabile 
într-o cultură neintegrată încă în cultura modernă a lumii.  

Posteritatea eminesciană e la fel de dramatică precum 
a fost şi viaţa creatorului. E destul să ne amintim 
secvenţele din 1989, rămase de la centenarul morţii 
(unele evocate tulburător de Ion Caramitru şi Dan 
Grigore pe micul ecran) pentru a identifica locul său în 
memoria colectivă.  

Eu însumi am căutat atunci, extinzându-mi oarecum 
preocupările, să mă apropii mai mult de Eminescu, după 
ce îi analizasem succint unele idei în studiul metodic 
Junimea – implicaţii istoriografice. Lucrarea aceasta 
căzuse pesemne sub ochii lui Modest Morariu, ilustrul 
editor de la „Meridiane”, fiindcă m-am trezit (fără a-l 
cunoaşte personal) cu un telefon, prin care mă invita (era 
la începutul anului 1988) să pregătesc, pentru seria de 
care se ocupa (ajunsă la un număr rotund), o antologie 
despre cultură, artă, civilizaţie în opera lui Eminescu. 
Bucuros de ofertă, m-am şi apucat de lucru, cooptând şi 
câţiva colegi în echipa ce urma să realizeze, cu mijloace 
cvasi rudimentare, acel corpus tematic. Dispariţia 
intempestivă a lui Modest Morariu, la 15 aprilie 1988, a 
făcut ca lucrarea să întârzie puţin, iar succesorul în 
treburile editurii să nu manifeste destul interes pentru 
finalizarea ei.  

S-a găsit însă o soluţie, pe plan local, la Iaşi, în 
sensul că doi colaboratori la volum, Ştefan Lemny şi I. 
Saizu, au compulsat materia în două mari volume, 
împreună cu Gh. Buzatu, în cadrul seriei coordonate de 
acesta din urmă, Românii în istoria universală. De aspect 
enciclopedic, noul corpus  s-a intitulat Eminescu: sens, 
timp şi devenire istorică (I, 1988; II, 1989), iar ecourile 
n-au întârziat să apară, fiind vorba de o vastă antologie, 
dar şi de climatul ostil, de sfârşit de epocă, în care 
apărea. Nu se vor preţui nicicând destul asemenea 
gesturi, înfiripate sub presiunea unui sistem sepulcral, în 
care s-a putut afirma totuşi că istoria e un domeniu al 
resurecţiei posibile. A fost, poate, realizarea cea mai 
consistentă eminescologic şi editorial la data în discuţie, 
înainte ca marea ediţie academică să se încheie şi ca 
exegeza în domeniu să-şi recapete deplina libertate. 

Proiectul personal, iniţiat – cum spuneam – de 
Modest Morariu, a intrat într-o zodie nefastă, în care noul 
redactor de carte şi „evenimentele din decembrie” şi-au 
dat concursul spre a-l suspenda şi scoate din joc. Textele 
strânse cu atâta osteneală şi adnotate pe cât posibil stau 
încă în inerţie, aşteptând parcă să fie puse în valoare. 
Numai introducerea, cu unele adaosuri tematice, a format 
mai târziu materia unui opuscul, Eminescu: glose 
istorico-culturale (Chişinău, Ed. Enciclopedică „G. 
Asachi”, 1994), graţie inimosului cărturar Iurie Colesnic, 
cel care a publicat, peste Prut, atâtea lucrări de interes 
naţional. Remarcam, acolo, în preambul, că „oriunde ne-
am plasa lectura, în oricare segment al ei, opera lui 
Eminescu ne obligă să luăm act de problemele noastre 
esenţiale, fie acestea din trecut sau din prezent, probleme 
ce ne îndreaptă implacabil spre noi înşine”. Mai 
spuneam, în deplină consonanţă, că „Eminescu nu e doar 
conştiinţa noastră bună, evocabilă pedagogic şi 
reconfortantă în momente de criză, ci totodată măsura 
supremă a capacităţii creatoare a poporului român, 
dovada cea mai înaltă şi mai larg recunoscută a unei 
culturi ajunse la deplina ei maturitate”. 

Este o viziune ce câştigă, vreau să cred, destule 
sufragii pentru a-i susţine actualitatea perenă. 

 

                                               Alexandru ZUB
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TRADIȚII 
CONTESTATARE 

 
Faimosul demers al lui Grama a fost rejectat şi-n epocă şi 

mai târziu; unanima condamnare nu-l lipseşte de interes, fiind, 
în felul său, deschizător de drum, dar mai ales pentru unghiul de 
abordare care-l singularizează: Eminescu este literalmente 
înfierat în numele... moralei creştine! Şi cum toţi am auzit de 
isprava lui Grama, dar mai nimeni nu i-a citit frazele greoaie şi 
inepte,  prezintă ceva interes un „florilegiu” din cugetările 
trogloditului profesor de religie. Mai întâi, portretul-cadru: 
Eminescu nu-i decât „un aventurier care nicicând n-a făcut un 
studiu serios şi sistematic, care, corupt şi stricat în suflet şi-n 
inimă încă din tinereţe, era deja blazat şi ostenit de lume, şi 
pentru aceea, lipsit de orice idealism, care, gol de alte simţiri 
nobile, nu numai a căutat, ci şi a practicat erotismul animalic, 
până când, lovit de săgeţile lui chiar în obositul creer, mintea i 
s-a dus în Nirvana lui Schopenhauer, eară trupul i s-a mai 
târâit câţiva ani, până când, în floarea vieţii, s-a dus şi el tot 
acolo...” Poetul n-ar fi altceva decât un... cârciumar ce otrăveşte 
naţia: „ne tânguim atât împotriva crâşmarilor care ruinează 
poporul nostru de rând. Nu zicem, totuşi, un cuvânt în contra 
crâşmarilor acelora literari din sânul nostru, care vând mai cu 
seamă tinerimii noastre alcoholul literar, mai rău şi mai 
periculos ca alcoholul.” Aceeaşi tinerime greşeşte amarnic 
îndeletnicindu-se „cu cetirea lui Eminescu, în detrimentul 
dezvoltării ei intelectuale, estetice şi morale.” Pudicul canonic 
de la Blaj este de-a dreptul oripilat de licenţiozitatea... 
„Luceafărului”: „Călin (...) vede o fată durmind după un perete 
de „ţesătură de păingin”. Atâta nu-i destul poetului nostru, ci 
mai spune cum fetei îi e desprinsă haina, cum „i s-arată trupul 
alb în goliciunea-i, curăţia ei de fată” şi cum fetei „de-a vârstei 
ei căldură fragii sânilor se coc”. Nici atâta nu-i este destul, ci 
mai spune tinerimii cum Călin rumpe pânza şi apoi vede „a 
frumuseţii haruri goale”. Simţul de pudoare nu ne lasă a 
continua şi a mai spune scenele următoare (...) Te cuprind fiorii 
când cugetăm la aceea că chiar şi fecioare române citesc 
poeziile aceste. Unde mai este aşa ceva în Europa?” Suntem 
siguri că, de-ar citi o bună parte  din romanele „moderne” de 
azi, Grama ar trece grabnic la mahomedanism, dacă nu cumva, 
vorba lui, mintea i s-ar bejeni „în Nirvana lui Schopenhauer”. 
Concluzia canonicului: „Eminescu a dus o viaţă destrăbălată şi 
a murit în balamuc în urma morburilor câştigate prin punerea în 
pracsă a idealurilor acelora pre care le cânta în poeziile sale.” 
Fără îndoială că nu se pot relaţiona în nici un chip aberaţiile lui 
Grama cu contestările mai mult sau mai puţin docte de azi, 
unele întemeiate şi bine intenţionate, altele dimpotrivă.  Răzbat, 
ici-acolo, şi sonuri cunoscute, deşi mai altfel formulate. De 
pildă: „Tinerimea noastră, ameţită şi îmbătată de atâtea laude 
grămădite pe capul lui Eminescu”... Ori: „Aşa ruşinos ca jugul 
lui Eminescu n-a fost nici unul, căci în acelea ne-au înjugat 
străinii, în al lui Eminescu ne-au înjugat, însă, românii...” (am 
relocat noi toate virgulele presărate brambura în citatele din 
Grama). Cartea lui Grama, „Eminescu. Studiu critic”, apărea în 
1891. Sunt bine cunoscute intervenţiile anterioare datorate lui 
Hasdeu şi înscrise pe fondul polemicii cu „Junimea”. 

Antijunimistă se voia şi satira „Muza de la Borta-Rece”, 
semnată Mihail Zamphirescu şi publicată încă în 1873: „Noi 
suntem poeţi, măi frate/ Ce gramatică nu ştim/ Ş-orce reguli 
consacrate/ Le călcăm, le nimicim”. Vizat era Eminescu. 
Macedonski îşi începuse atacurile încă de prin 1881, pentru a 
culmina cu acea nefericită epigramă, unanim dezavuată în 
epocă. Un oarecare N. Ţinc scria, în 1875, că Eminescu şi alţii 
sunt autorii unor „versuri ciudate, în care regulile artei, ale 
limbei şi prescrierile bunului gust sunt foarte călcate, ceea ce 
face ca poeziile sale să nu fie gustate şi mulţi cetitori să nu vază 
într-însele altă poezie decât pretenţia de a le şi numi aşa.” Am 
putea continua, citând opinii similare datorate altor condeieri 
ale căror nume astăzi nu ne mai spun nimic. Dar iată-l pe 
onorabilul Take Ionescu; sub pseudonim, publica, tot în 1875, o 
satiră-farsă în cuprinsul căreia îşi imagina receptarea lui 
Eminescu în anul... 3000: „Poet în suflet, dar fără formă (...) 
încât se perde într-un c(h)aos de vorbe fără sens (...) într-un 
cuvânt, sentimente frumoase, chinuite în forme detestabile”. 
Probabil că, în ansamblul lor, toate aceste răbufniri denigratoare 
nu fac decât să confirme zicala „se dă cu pietre doar în pomul 
cu roade”... Am întâlnit opinia potrivit căreia Grama „va fi 
respins opera eminesciană doar din considerente moral-
religioase, explicabile prin condiţia sa de cleric, dar n-a avut 
cum să-i conteste valoarea estetică în sine, cât şi meritele 
poetului în formarea limbii literare române”. Aş! Iată încă un 
citat din Grama: „limba în nu puţine privinţe curioasă a lui 
Eminescu, sau viersurile lui, dintre care multe sunt tare rele, 
sau tropii lui, dintre care unii sunt monstruoşi...”. O filiaţie, o 
legătură intimă între contestările veacului XIX şi cele din 
mileniul 3 nu se poate însă stabili decât forţând nota şi 
recurgând abuziv, din raţiuni oratorice, la vorba de duh „marile 
spirite se întâlnesc”. Mobilurile sunt, acum, altele, mijloacele de 
analiză şi comunicare nu se compară cu primitivismul uneltelor 
aflate la dispoziţia unui Grama, spiritul veacului este mai 
permisiv, tolerând însă şi drapări neavenite sub faldurile 
bunelor intenţii re-valorizatoare. De la Grama încoace, mai 
fiecare generaţie şi-a înscris contribuţia barem la şubrezirea 
soclului, dacă nu la dărâmarea statuii lui Eminescu. Frumos 
drapată în fraze de necontrazis, prin care se cerea legitima şi 
necesara scoatere a poeziei eminesciene de sub zodia festivistă 
a solemnităţii de carton, contestarea contemporană derapează 
mult dincolo de onorabila intenţie declarată, coborând până la 
jalnic („poezia lui Eminescu nu-mi spune nimic”), ori la 
penibile portretizări fizice întemeiate pe speculaţii şi prezumţii. 
(Şi fiindcă trăim în România, preşedintele Constantinescu a 
găsit de cuviinţă să-i decoreze cu Medalia Eminescu... taman pe 
cei care declaraseră că poezia Luceafărului este... nulă!) Iată şi 
un episod neştiut din veacul trecut: în urmă cu 9 decenii, l-a 
atacat dur pe Eminescu proaspătul entuziasmat de roadele 
revoluţiei din octombrie, Panait Istrati. În „Adevărul literar...”, 
părintele Kirei Kiralina îl acuză pe poetul românilor că... nu 
pricepe rosturile lumii acesteia, greşind grav şi faţă de istoria 
naţională şi faţă de întreaga istorie a umanităţii: „Omenirea va 
fi condusă cu dreptate în viitor de oameni inteligenţi şi 
generoşi, oricare le-ar fi obârşia, aşa cum vedem că se produc 
lucrurile în Rusia de astăzi” – iar Eminescu s-ar cantona într-un 
naţionalism îngust, limitat şi xenofob. (O precizare: s-a ajuns la 
alterarea percepţiei sensului termenului xenofob, datorită 
ignorării etimologiei: xenos=străin, phobos=frică. Deci, frică de 
străini, nu ură faţă de străini!) Că, până la urmă, Panait Istrati   
s-a dumirit cum e cu raiul bolşevic, se ştie. Atacul la adresa lui 
Eminescu însă nu l-a regretat: dovadă – l-a publicat în sumarul 
volumului „Mustul care fierbe” din 1928. Reacţia lui Octavian 
Goga a fost publicată în gazeta clujeană „Ţara noastră”. Sigur 
că, judecat în ansamblu, articolul lui Goga este discutabil, mai 
ales sub raportul tentativei de anexare a lui Eminescu unui 
agresiv „crez naţional”, atribuindu-i-se abuziv chiar paternitatea 
„doctrinei naţionalismului organic, care a îndrumat întreaga 
ideologie a vremii”. Cum se ştie, au fost varii tentative de 
agăţare de pulpana poetului cu scopul obţinerii unui plus de 
legitimare doctrinară – inclusiv pe vremea lui Ceauşescu – ceea 
ce, oricum, nu cade în responsabilitatea lui Eminescu. Cu 
adevărat interesant în articolul lui Goga este vibrantul 
laudatio, ilustrativ pentru preţuirea pe care o acordau 
ipoteşteanului marile spirite ale epocii: „Poezia lui Eminescu 
(...) e cel dintâi capitol din literatura românească ridicat la 
culmile producţiei universale (...) Cele două generaţii venite 
în urmă l-au decretat idolul lor. În afară de zguduitoarea 
influenţă literară exercitată pe de-a-ntregul, conştiinţa 
publică s-a diriguit la noi prin adevărurile lui (...) el e întâiul 
mare poet al intelectualităţii româneşti”. Cât priveşte acuza 
lui Panait Istrati potrivit căreia Eminescu ar fi vinovat de 
ignorarea... virtuţilor internaţionalismului proletar, Goga o 
combate tot în cheie naţionalistă, dar deschizând perspectiva 
corectă asupra relaţiei naţional-universal: „Eminescu, 
codificând o doctrină naţională, e unul din stâlpii de 
căpetenie ai progresului uman.” Pe denigratorii poetului, 
Goga îi avertizează sever: „Detractorii să fie liniştiţi (...) De 
câte ori se ivesc astfel de insecte antipatice ce vor să-şi ţese 
pânza otrăvită (...) noi luăm măturoiul şi măturăm...” Cum se 
vede, spre deosebire de azi, reacţiile literaţilor în epoca lui 
Goga erau dure, violente, neiertătoare.  
 

                                                     Mircea Radu IACOBAN 
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NAŢIONALISMUL  
LUI EMINESCU –  

O PROBLEMĂ SPINOASĂ? 
 

 Eminescu este copilul secolului al XIX-lea, secolul 
naţionalităţilor. El a trăit, a fost educat şi a creat în atmosfera 
naţionalistă a acelui secol. Era vremea când se puneau bazele 
statului naţional român modern prin Unirea Principatelor la 1859, 
se obţinea Independenţa la 1877, se făcea un pas înainte pe calea 
desăvârşirii unităţii naţionale prin alipirea Dobrogei la 1878; 
vremea în care cele 36 state germane se uneau prin actele succesive 
din 1864,1866, 1871; vremea când sora noastră latină, Italia, se 
constituia ca stat naţional, lichidând fărâmiţarea politică anterioară 
în opt state – 1859,1866,1870; vremea în care popoarele din 
Imperiile multinaţionale Austriac, Otoman şi Rus, inclusiv românii, 
luptau pentru a se elibera de sub dominaţia străină şi a-şi constitui 
sau desăvârşi propriile state naţionale. Toate acestea cu sprijinul şi 
urmând modelul occidental. 

Elev la Cernăuţi, călător prin întreg spaţiul românesc, student la 
Viena şi Berlin, Eminescu a trăit aceste evenimente şi a vibrat în 
consens cu ideile europene, naţionaliste, ale epocii. Poezia sa, 
teatrul, publicistica sunt impregnate de naţionalism românesc, în 
spiritul european al epocii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azi, vremurile s-au schimbat, iar purtătoarele noilor idei sunt 

tot marile state ale Europei Centrale şi Occidentale. Naţionalismul 
şi existenţa statelor naţionale independente nu mai sunt la modă, nu 
mai sunt agreate de purtătorii stindardului unităţii europene. Dar îşi 
reneagă statele occidentale promotorii şi înfăptuitorii unităţii 
naţionale? Îl reneagă Germania pe Bismarck şi Italia pe Garibaldi? 
Îşi reneagă statele Uniunii Europene poeţii şi prozatorii, artiştii ce 
au înflăcărat populaţia în lupta pentru înfăptuirea unităţii naţionale 
şi pentru independenţă naţională? Nu! Dar, la nivel oficial, aceste 
idei sunt trecute sub tăcere. Nu mai sunt la modă. Din când în când, 
mai ales din motive electorale, Occidentul, copleşit de emigranţi 
africani, asiatici etc.  „uită” principiile oficiale – toleranţa, libertatea 
circulaţiei etc. – pe care cere altora să le respecte şi dezgroapă 
naţionalismul, organizând dezbateri privind identitatea naţională, 
cerând limitarea emigraţiei, restricţionarea acordării cetăţeniei 
străinilor ş.a. E semn că oficialitatea are nevoie de susţinerea 
societăţii civile. Mai conservatoare, aceasta, în Occident, dar şi la 
noi, a rămas ataşată ideilor naţionale.  

Viitorul creaţiei eminesciene conţinând idei naţionale se află în 
sufletul şi inima societăţii civile şi nu ale oficialităţii româneşti. 
Oficialităţile româneşti europenizate nu-l pot renega pe Eminescu, 
dar îi tratează opera naţională cu discreţie, cu tăcere. Nu este prima 
dată. La fel au procedat oficialităţile româneşti sovietizate!  

Naţionalismul este precum colesterolul, bun şi rău. Fără 
colesterolul bun, glandele suprarenale nu funcţionează bine şi 
organismul este lipsit de energie. Fără naţionalismul bun, etnia 
respectivă nu are energie vitală. Dar care este naţionalismul bun şi 
care, cel rău? Până nu demult naţionalismul bun era cel ce promova 
interesele naţiunii respective. Naţionalismul, chiar şi cel bun, a fost 
dintotdeauna „la cuţite” cu internaţionalismul.  

Naţionalismul românesc şi concomitent cel eminescian  a 
fost înmormântat o dată de către Internaţionalismul proletar. A 
fost o înmormântare publică zgomotoasă, însoţită de sacrificii 
umane şi materiale (cărţi date la topit etc.). Cine mai îndrăznea 
să recite „De la Nistru pân-la Tisa”? Azi, naţionalismul bun este 
cel ce se identifică cu interesele europene. Totul ar fi perfect 
dacă interesele europene ar coincide cu interesele naţiunii 
române. Dar acest lucru nu este valabil în cazul nici uneia dintre 
naţiunile Uniunii Europene! În consecinţă, naţionalismul 
românesc bun (ca şi cel al tuturor naţiunilor Uniunii Europene) 
este cel care nu se manifestă integral, ci doar prin partea care se 
suprapune cu interesele europene. Astfel naţionalismul 
românesc, ca şi al tuturor naţiunilor Uniunii Europene, este 
înmormântat discret, în numele unităţii europene, al 
„Internaţionalismului” european.         

Există în România manuale şcolare de istorie în care nu 
apar numele lui Mircea cel Bătrân, Ştefan cel Mare, Mihai 
Viteazul, nume care-l făceau să vibreze pe naţionalistul Mihail 
Kogălniceanu, aflat la catedra Academiei Mihăilene. A face 
educaţie patriotică = educaţie naţională este, oficial, un lucru 
dăunător pentru cariera educatorului. Calea ascensiunii sociale 
şi politice este… ideea europeană. Drumul prăfuit al 
naţionalismului este un drum înfundat. 

Se pare deci, că acea parte a operei eminesciene purtătoare a 
ideilor naţionale este perimată. Aşa să fie oare? Să privim la 
modelul nostru, Europa! În Italia, naţionalismul renăscut prin 
Liga Nordului guvernează împreună cu Berlusconi. În Franţa, 
Frontul Naţional al lui Le Pen este reprezentat, prin adeziunea 
alegătorilor, nu doar la nivel local ci şi în europarlament. Ba 
chiar şi Nikolas Sarkozy afişează niţel naţionalism când se 
pronunţă pentru restricţionarea dreptului la liberă circulaţie 
pentru unii europeni. Împotriva emigranţilor străini se pronunţă, 
în Olanda, partidul Leefbar-Rotterdamm. Naţionalismul 
înmormântat de Uniunea Europeană erupe prin toate fisurile 
criptei. Oficialitatea trage spre Internaţionalismul european, 
societatea civilă spre naţionalism. Cine va învinge?   

   
Traian D. LAZĂR 

 

ACTUALITATE  ÎN 
VIRTUALITATE 

 
Eminescu nu a fost și nu este actual. Iar pe măsură ce trece 

timpul, pe cât se poate omenește prevedea, cu atât mai puțin va 
fi. Actualitatea lui se consumă înainte de a începe. V-ați întrebat 
vreodată ce înseamnă a fi actual, în cazul unui poet? Aș spune, 
poate prea tranșant, că echivalează cu a fi vulgarizat, înjosit, 
redus la cântece de pahar și voie bună sau trivializat cu o 
melancolie siropoasă. Pentru că actualitatea unui mare creator 
nu depinde doar de receptivitate, ci de anvergura spiritului 
nostru, de acel ceva ce capătă culoarea și forma credinței. Să 
credem în Eminescu și el va fi actual. 

S-a spus deja că suntem o țară de Mitici caragialieni, iar nu 
de Hiperyoni. E firesc să fie așa. Ne putem imagina un popor de 
Luceferi? În consecință, Poetul ar putea fi actual doar în 
aspirațiile noastre. Dar dacă le-am avea, nu am mai fi Mitici. În 
plus, aici trebuie observat un paradox: actualitatea lui Eminescu 
se află în virtualitate. Mai întâi să îl facem/recunoaștem posibil, 
și apoi actual. Noi visăm la Eminescu, rareori, totuși se 
întâmplă, ca la o matrice spirituală. 

Dar visul îl îndepărtează și mai mult de noi, arată necredința 
noastră, așa cum nu am putea visa la Isus, așteptând să vină, 
fără a ignora că El deja a fost. Mulți se declară plictisiți 
citind poeziile eminesciene. Plictisul este o stare de apărare, 
nu neapărat de obtuzitate, ci de teamă, de prefigurare a 
eșecului în stabilirea actualității, deci a dialogului. 

Un geniu poetic nu poate fi actual prin însuși faptul că 
depășește norma. Este incomparabil. A fi actual înseamnă a 
putea fi comparat. Singurătatea lui nu este egalată decât de 
libertatea pe care a atins-o. Pentru că, orice s-ar spune, 
libertatea este o problemă de geniu. De asta oamenii nu sunt 
liberi, ci sunt sclavi, indiferent de funcții și pretenții. Ei se 
amăgesc cu o falsă libertate, cum ar fi aceea de a trânti 
vorbe de batjocură, de a discredita, de a umili, pentru că sunt 
total neajutorați în fața glasului surd al conștiinței, care le 
spune: „Nu sunteți deosebiți. Nu veți fi niciodată liberi”. 
Adevărata libertate nu are nimic în comun cu actualul, ci cu 
spiritualul. Un geniu e deasupra timpurilor. Așa cum noi 
aspirăm la veșnicie, el aspiră la efemer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Citez acum o frază din Jurnalul filozofic al lui Noica: „Nu 

văd de ce să ne sfiim s-o spunem: ce puțin interesant e uneori 
gânditorul politic Eminescu. Câteva idei, câteva impulsiuni, 
câteva fapte aproximative (afirmația că natalitatea poporului 
român e în scădere, că neamul piere) dau prea des măsura 
scrisului său politic. Să fie gazetăria lipsită de perspective?” 
Iată-l pe Eminescu actual! Suntem mulțumiți? Absolut deloc! 
E un nivel al prozei pe care nu ni-l dorim. Dar când spune: 
„Nu credeam să-nvăț a muri vreodată...”, cum mai poate fi el 
actual? Credem noi în aceste cuvinte? Asta ar însemna să le 
urmăm, să le simțim puterea în inimile noastre. Dacă ar fi 
actual, l-am urma fără șovăire. Dar noi dăm înapoi! Ne temem 
de aceste cuvinte și nu le putem decât mima măreția, 
declamându-le emfatic sau maimuțărindu-le elegiac. 

A fi Eminescu, putem noi înțelege asta vreodată? Dacă am 
înțelege, am deveni noi actuali cu Poetul. Și cred că aceasta 
este paradigma corectă.  

Carmelia LEONTE 
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Ediția a V-a a Festivalului de Poezie „Mihai Eminescu” (Iași, 1977) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pe scena Teatrului 
Național din Iași, la cea 
de-a V-a ediție a 
Festivalului Internațional 
de Poezie „Mihai 
Eminescu”: Mircea 
Dinescu, Gheorghe Pituț, 
Marin Sorescu, Dorin 
Tudoran, Ioana 
Diaconescu, Traian Iancu, 
Leons Briedis (Letonia), 
Anghel Dumbrăveanu 
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„CUTIUŢĂ  PENTRU DINŢ IŞORII   
DE LAPTE – FOARTE FRUMOASĂ !”  

 
oleacă de 
slalom 

 
Din inerţie, dintr-o lenevire a minţii, din 

reflex, mi se întâmplă să cedez tentaţiilor 
micului ecran, mic dar oarecum lătăreţ. Îmi 
dau seama că mai câştigat aş fi dacă aş 
asculta emisiuni la radio sau, cum se mai 
întâmplă, dacă aş citi o carte. Dar, imaginile 
sunt imagini şi sigur că îţi fură ochiul. Chit că 
nu arareori te apucă, vorba junilor 
dezinhibaţi, sictirul de câte vezi şi câte auzi. 

Cu o ţârucă de umor, spectacolul atâtor 
bazaconii poate să te şi amuze. Nu e... haios 
să afli, de pe „burtiera” OTV-ului, că 
părintele elodiadei, „viitorul preşedinte” D. 
D., va salva România? Culmea ar fi să fie 
întocmai! Adică, nu să mântuie ţara de nevoi, 
dar, printr-o bătaie de joc a sorţii (soartă pe 
care ne-o cam merităm!), insul să ajungă să se 
cotrocenizeze! 

Altă chestie pănărămoasă (observaţi că 
am început să mă exprim ca gagiii care se 
exhibă „pe sticlă”!), jalnica şi plicticoasa şi 
interminabila telenovelă a nepotrivitului 
„cuplu” Moni-Iri (curios, după nume, „ea” 
pare „el” şi viceversa). Se uită lumea la de-
alde astea? Bravos, naţiune, halal să-ţi fie! În 
Anglia, perechea princiară William-
Catherine, pe mioriticul plai, Moni-Iri, Oana-
Pepe, ultimii atingând culmi de vulgaritate, de 
stridenţă, de prost-gust. Unde să-şi spele 
dânşii rufele soioase decât în public! Care 
public stă, ca nătăfleţul, cu gura căscată. 

„Vedete”, „vipuri”, doamne iartă-mă! Ba 
chiar „corifei”! „Corifeii scenei”: Minune şi 
Salam. I-auzi! Şi câţi ca ei! De pildă, vipuri, 
persoane foarte importante, se pretind a fi 
analiştii politici, aceste fiinţe abuzive şi, cu 
rare excepţii, antipatice, care s-au oploşit prin 
televiziuni şi nici că se dau duse, de parcă    
n-ar avea şi ele o casă, o familie, în fine, o 
treabă de făcut. Tolocănesc-tolocănesc... Şi ce 
băţoşi sunt, ai naibii, şi cum se pricep ei la 
toate!... Se umflă în pene, ridică glasul, se 
încontrează... Să nu-mi spuneţi că fac jocurile 
mai-ştiu-eu-cui! 

Alţi cuvântăreţi, comentatorii sportivi, în 
necurmată leorbăială. Competenţa lor, atât cât 
este, se reduce, s-ar zice, la... sfera 
fotbalului.Dar şi aici, parcă despre fotbal e 
vorba? Câte un Radu Paraschivescu, rătăcit 
printre specialişti de Cişmigiu, caută să 
mlădieze o idee, s-o scoată în relief, s-o 
nuanţeze. Şi alţii, prea puţini. Dar, altfel... Un 
şuvoi de cancanuri, de bârfe, de scandaluri, de 
alte mizerii. Nişte şmecheraşi cu tupeu s-au 
cocoţat la cârma unor emisiuni de jos calibru, 
ticsite de răutăţi, mustind de cârcotă şi de 
spirit băşcălios. Nu pot trăi fără Gigi Becali 
(care le mai animă emisiunile fără vlagă), dar, 
în absenţă, râd de „războinicul luminilor”, 
care măcar e pitoresc (nu şi în ochii injectaţi 
ai lui Radu Cosaşu, care îl urmăreşte pe 
„păcătosul de la palat” cu un soi de ură, care 
eu bănuiesc de unde-i vine – altă dată o să vă 
spun). Scociorăsc încruntaţi, cu îndărătnicie, 
cu aer de procurori – ca să aibă despre ce 
bârfi. Plictisesc lumea cu chestiuni cum ar fi 
dopajul, pe care le întorc pe o parte şi pe alta 
minute în şir, maniacal, de ţi se acreşte. 
Marea trăncăneală... 

Parada „teleaştilor” nu se încheie cu 
filosofii ofsaidului, „a fost sau n-a fost”. Mai 
sunt... Papiţoi care pozează în mari pricepuţi 
într-ale modei. Fufe, fufiţe care, răscrăcărate, 
mişcă aiurea din şolduri şi sunt gata, că 
altceva nu par să aibă în tărtăcuţă, să-şi 
comunice deliciile primei nopţi de amor. 
Dacă la noi natalitatea va scădea, de vină or 
să fie şi sensualele mădămuţe care dau din 
popouţe. Şi care fac şi ele parte din fauna cu 
care, în ăşti ani de libertate prost înţeleasă,   
ne-am procopsit. Câh!... Am de gând să mă 
reîmprietenesc cu radioul! 

 
Florin FAIFER 

 

Cuvântul este o vietate sacră. E mamă şi tată. Naşte lumi. Naştere 
imaculată. Infinit repetabilă. Sângele lui e foc divin. A-l rostogoli pe 
podelele timpului, ca pe o  bilă, la un joc de popice, aduce a blasfemie. 
Dacă vrei să te verifici cât eşti de viu, încearcă să vezi (înţelegi) 
cum/cât consonezi cu el. Cum se imprimă pecetea lumilor pe care le 
zămisleşte, pe epiderma fragilă a lumii tale. Sau în carnea ei. Sau în 
sângele ei. Lumi care nu pot şi nu trebuie să fie explicate. Şi asta pentru 
că fiecare dintre aceste lumi ni se înfăţişează ca un miracol. Ori, 
miracolul nu se explică. Se trăieşte. Orice încercare de a-l explica se 
dovedeşte a fi, aproape întotdeauna, un proces distrugător.  

Cel mai bine se vede acest lucru, când cineva încearcă să explice 
poezia. Sunt cel puţin două situaţii, ambele la fel de penibile: fie textele 
sunt la o înălţime ameţitoare şi bietul aventurier, neavând cum (cu ce) să 
ajungă atât de sus, bate câmpii cu o frenezie sinucigaşă, fie textele sunt 
„goale” şi explicaţiile încearcă, uneori fără nicio logică, să le „încarce”. 

A asista la o astfel de demonstraţie poate fi obositor, umilitor, 
revoltător, ba chiar traumatizant pe termen lung. Mi-aduc aminte cum, 
copil fiind, am găsit, într-un pod, o cărticică. Habar n-aveam peste ce 
am dat, întrucât nu avea coperţi, pagină de titlu sau alte surse de 
identificare a autorului. Erau poezii. Le-am citit pe toate, chiar acolo, în 
pod, cu o uimire de neînchipuit. M-am furişat apoi în casă şi le-am  mai 
citit o dată. Cuvintele, fiecare în parte şi toate la un loc,  provocau în 
mine o rezonanţă pe care nu o mai cunoscusem şi pe care nu mi-o 

puteam explica în niciun fel. Ar fi fost şi greu, la cei nouă-zece ani pe 
care-i aveam. Am tot întrebat dacă ştie cineva numele autorului, dar 
am rămas fără răspuns. Percheziţiile de care avusese parte bunicul, 
chiaburul satului, îi făcuse pe toţi extrem de precauţi. Până la urmă, o 
mătuşă s-a îndurat de mine. Mai multe explicaţii nu-ţi pot da, mi-a zis, 
pentru că nu mă pricep. Aşteaptă să mai creşti şi-ai să-l înveţi la şcoală. 

Cum nu aveam de ales, m-am cuibărit într-o aşteptare lungă şi 
grea.  De frică să nu-mi confişte cineva comoara, am transcris poeziile 
într-un caiet, pe care l-am ascuns apoi cu mare grijă. Ele însă, poeziile, 
îşi începuseră lucrarea: o lume nouă, cu totul diferită de cea pe care o 
cunoşteam, mă lua în posesie, încet, dar sigur. Câteva cuvinte simple 
(alb, violet, negru, plumb, galben, verde, cenuşiu, nervi, gri, plouă, 
melancolie...) deveniseră pentru mine clapele unui clavecin uriaş, pe 
care un mare vrăjitor le atingea, cu degete pline de har, dând o nouă 
pulsaţie lumii. Peisajele muzicale („Muzica sonoriza orice atom”) şi 
muzicile pictate („serenadele albastre”), stările provocate de repetiţia 
câte unui cuvânt („Plouă, plouă, plouă,/ Vreme de beţie-/ Şi s-asculţi 
pustiul,/ Ce melancolie!/ Plouă, plouă, plouă...) sau de transferul 
natural către întregul univers a unor reacţii pur omeneşti („De-atâtea 
nopţi aud plouând,/ Aud materia plângând”) îmi modificau, subtil, 
modul în care relaţionam cu tot ce mă înconjura.  

Angela TRAIAN 
(continuare în pagina 14) 
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CRONICA LIMBII 
 
Dacă vrei să fii teleportat în vremea 

copilăriei, nu trebuie decât să treci pe la 
stomatolog: după câteva cuvinte de 
simplu contact politicos, te întrebi dacă 
nu cumva, atenţie!, ai revenit în 
perioada… dinţişorilor de lapte! Nu, nu 
chiar aşa, pentru că înţelegi ce ţi se spune 
(deşi nu prea poţi participa la 
conversaţie!), dar, întins pe scaunul… de 
supliciu, afli, mai întâi, că pe umeri ai 
căpuşor („Bine, aşa, căpuşorul mai la 
dreapta puţin!”); după aceea, eşti rugat, 
frumuşel, să deschizi guriţa („Aşa, guriţa 
mare, mai mare!”) şi trebuie să răspunzi, 
în măsura în care poţi articula adverbe de 
afirmaţie sau de negaţie (cu guriţa ţinută 
mare!), despre care dinţişor sau măseluţă 
este vorba, din cele în care Doamna 
Doctor ciocăneşte (cu un cleştişor?): 
„Dinţişorul ăsta? Sau molărelul mai din 
fund?” (noroc că nu se tratează şi 
măseluţele de mintiuţă!). 

Cuvintele de alint sunt convocate, 
treptat, pe măsură ce tratamentul 
înaintează: „Cum s-a purtat molărelul? 
Bine?! Văd că gingioara s-a albit puţin, 
dar era normal; acum scoatem lucrărica 
asta de probă, mai luăm o amprentiţă şi 
în câteva zile suntem gata!” Chiar aşa, 
Doamna Doctor se implică şi gramatical, 
este copărtaşă sensibilă la aventura 
noastră stomatologică, nu ne abando-
nează neliniştii care ne-a făcut pacienţii 
dumneaei. 

Admirabilă stratagemă lingvistică de 
temperare a emoţiei, ba chiar a unui soi 
de frică, explicabilă până la urmă şi prin 
faptul că, de obicei, ajungi la medic 
totdeauna… un pic prea târziu. Şi, atunci, 
ce poate fi mai potrivit decât diminutivul 
de atenuare a gravităţii: „Uite, avem aici 
o căriuţă; hmm, este ceva mai profundă 
totuşi; va trebui să devitalizăm măseluţa; 
scoatem uşurel nervişorul şi gata!”.  

Dar poate că aşa comunică, în 
general, Doamna Doctor? Te poţi 
convinge însă imediat că altfel stau 
lucrurile, dacă tragi cu urechea la felul 
cum i se adresează asistentei; în acest 
registru, constaţi că termenii sunt… 
maturi: „Dorina, dă-mi o hârtie de 
contact!”;  

 

„Am nevoie de o freză de…”; „O turbină, 
te rog” etc. Legănat în această zonă a 
delicateţii, nu trebuie să te consideri, 
totuşi, un răsfăţat al soartei; toţi medicii 
stomatologi (sau, probabil, aproape toţi) 
folosesc acest mijloc de apropiere psiho-
logică faţă de pacienţi şi n-ar fi de mirare 
să-l fi deprins din cabinetele de practică de 
la facultate, şi nu numaidecât la secţiile de 
stomatologie infantilă, sau, cu alte cuvinte, 
de stomatologie pediatrică.  

Părinţii tineri sunt la curent cu acest 
limbaj de la primele contacte cu probleme 
ale realităţilor care, în lexicoane, primesc 
definiţia (pe care o scurtăm) „organe 
osoase speciale situate în cavitatea bucală 
(a majorităţii vertebratelor!), care servesc 
la apucarea şi mestecarea alimentelor”. 
Numai că, în prima fază a vieţii, dinţii (şi 
măselele) nu servesc pentru apucarea (şi 
mestecarea) vreunui aliment, deoarece 
copilul suge, este alăptat, iar primii dinţi se 
şi numesc „de lapte”. Dar aceştia sunt dinţi 
doar în cărţi de specialitate sau în diferite 
alte texte de informare obiectivă (de 
exemplu: „Dinţii de lapte menţin un spaţiu 
adecvat pentru apariţia dinţilor 
permanenţi”; /www.parinti.com/); în rest, 
avem de a face cu diminutivul. Mai ales că 
tot felul de sfaturi (intitulate, de exemplu, 
„Igiena dinţişorilor de lapte”; 
/www.benessere.ro/) prind mai bine dacă 
sunt, şi ele, îndulcite un pic, chiar dacă în 
text nu lipsesc neologismele: „Dinţişorii 
de lapte nu primesc atenţia cuvenită din 
partea părinţilor, în ideea că ei oricum vor 
dispărea la un moment dat. Dentiţia de 
lapte este extrem de importantă…” 
(/www.kidz.ro/arti). 

Sigur, primii dinţi dispar, dar, pentru 
familii care nu se pot despărţi de aceştia 
(unele din primele atracţii ale imaginii 
foto a micuţului), nu este totul pierdut; 
iată o ieşire: cineva a scos la licitaţie o 
„Cutiuţă pentru dinţişorii de lapte – 
foarte frumoasă!”, recomandată drept 
„un cadou deosebit şi foarte util”; la ce 
bun? În primul rând, „poate fi folosită 
pentru păstrarea dinţişorilor copiilor” (se 
dau dimensiunile, apoi se precizează şi 
faptul că este „absolut nouă şi de o 
calitate foarte bună”; /www.okazii.ro/). 
Spectrul larg al folosirii diminutivului 
cuprinde şi denumirea aceloraşi organe 
ale… animăluţelor: pe „forum”, cineva 
se interesează „pe la ce lună cad 
dinţişorii la căţei pentru a creşte alţii?” 
(şi, fireşte, primeşte răspuns). 

Revenind, maturi, la stomatolog, 
trebuie să constatăm că ingredientul 
psiholingvistic la care ne-am referit are 
efecte benefice şi poate fi raportat la 
fenomenul placebo; ca şi în cazul 
medicamentelor sau substanţelor neutre 
din punct de vedere farmaco-dinamic, 
administrate bolnavului pentru a-i face 
plăcere, cuvântul liniştitor, dezmierdător, 
este şi el un adjuvant terapeutic. 

Ştiinţa şi practica acestei nevinovate 
manipulări sunt trăsături ancestrale la 
persoanele protectoare; este vorba, în 
primul rând, de mame, care îşi alintă 
copilaşul sau pruncuţul (şi se autoalintă) 
vorbind cu el: „Hai la mămica în brăţică, 
să-i dăm băieţelului (sau fetiţei) păpică şi 
apoi să facă năniţă, să crească odoraşul 
mărişor şi frumuşel” etc. O stare 
sufletească transmisă apoi, de exemplu, 
în versuri ale colindelor ce descriu un 
Iisus „mititel şi-nfăşăţel, în scutec de 
bumbăcel” sau „în faşă de arginţel”. 

Ne confruntăm, aşadar, cu o 
adevărată magie a cuvântului, remar-
cabilă din perspectivă socială, dacă ne 
referim, pentru comparaţie, la altă zonă a 
diminutivării omniprezente, cea a 
numelor de feluri de bucate înscrise în 
meniul de la un restaurant şi chiar în 
cărţile de bucate. Să nu crezi că o 
„fripturică de văcuţă” va fi numaidecât 
fragedă; s-ar putea şi să-ţi cam rupi 
dinţişorii în ea!  

Dar, despre aceasta, altă dată! 
 

 

Stelian DUMISTRĂCEL

ochiri 

cuvinte, bile şi reclame 
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Când, pe la începutul lui aprilie, am auzit că la noi, la 

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, urmează să 
fie invitat poetul şi prozatorul Nichita Danilov, m-am gândit 
imediat la o continuare a ceea ce devenise, nu cu mulţi ani în 
urmă, o veritabilă tradiţie. Nu puţine au fost astfel întâlnirile 
noastre, ale cercetătorilor din departamentul de istorie 
literară îndeosebi, cu scriitori prestigioşi, prilejuite fie de un 
moment festiv din viaţa lor (împlinirea unei vârste, de 
exemplu), fie de apariţia unor cărţi mult aşteptate, fie de 
întâmplătoarea prezenţă în Iaşi a unora care locuiau în altă 
parte. Şi au fost întotdeauna, se poate spune fără teamă de a 
greşi, întâlniri agreabile şi instructive, atât pentru gazde, cât 
şi pentru oaspeţi. 

Nu mică, însă, mi-a fost surpriza în faţa afişului şi a 
notiţelor din presă ce anunţau noul eveniment. Din ele aflam 
că organizatorii sunt două instituţii de cultură – Institutul 
nostru şi Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Litere 
(ca şi cum una singură nu ar fi fost capabilă!) –, că 
„moderatorii” sunt nu mai puţin de trei (în frunte cu 
directorul Institutului, latinist şi lingvist de formaţie!), că 
„genericul” lui este Scriptores in Academia, precum şi că e 
vorba, de fapt, de un „proiect”, cu titlul de Arhiva sonoră a 
literaturii române contemporane, „proiect” în cadrul 
căruia „invitatul (scriitorul menţionat) va răspunde unor 
întrebări despre «laboratorul» de creaţie adresate de 
cercetătorii Institutului «A. Philippide»”.  

Aceeaşi surpriză am trăit-o şi la cea de-a doua întâlnire, 
din luna mai, cu poetul Mircea Popovici, ultim „mohican” al 
celui din urmă val suprarealist, cel din timpul Celui de-al 
Doilea Război Mondial şi din anii imediat postbelici. (De 
această dată, numărul moderatorilor s-a ridicat la patru!!!) 

Cu surpriză, deci, am citit toate acestea. M-a surprins, în 
primul rând, faptul că mai tinerii mei colegi iniţiatori ai 
acţiunii au fost prea puţin inspiraţi când i-au ales 
„genericul”. Nu e vorba atât de formularea lui în limba 
latină, care negreşit introduce întotdeauna o doză mai mică 
sau mai mare de emfază, ci de faptul că el „joacă” pe o 
ambiguitate, sintagma in Academia trimiţând, în acelaşi 
timp la un lucru real, locaţia întâlnirii – „sala de festivităţi a 
Institutului de Filologie Română al Academiei” – şi la unul 
simbolic, la consacrarea supremă a celor în cauză, la 
primirea lor în rândul „nemuritorilor”. Înglobând un joc de 
cuvinte, în fond, Scriptores in Academia e de natură să 
genereze în mod firesc o stare de jenă atât oaspeţilor 
(subiecţi ai unei iluzorii consacrări), cât şi gazdelor (plasate 
în rolul ilegitim de decidenţi ai unei astfel de consacrări 
supreme). Şi, poate, chiar Academiei Române înseşi, în 
cazul în care se decelează şi un reproş adus instituţiei care 
nu întotdeauna a consacrat şi consacră pe cine merită, 
îndeosebi pe marii scriitori. 

Deloc fericitul „generic” menţionat ar putea fi trecut cu 
vederea, pus între paranteze, uitat, dacă s-ar integra doar 
unui efort de a atrage publicul. Însă el, în ultimă instanţă, 
îşi are partea sa în ceva care, în opinia mea, e mai grav. 
Prin el, întâlnirile cu scriitorii sunt propulsate în rândul 
evenimentelor extraordinare, marcate de graţie. Şi astfel, 
întâlnirile cu pricina pot să devină nici mai mult nici mai 
puţin decât etape ale unui „proiect” major, de anvergură – 
Arhiva sonoră a literaturii române contemporane.  

De anvergură este fără doar şi poate un „proiect” al 
cărui obiectiv final e constituirea arhivei unui domeniu 
suficient de vast (literatura română contemporană), fie ea 
şi numai cea sonoră. (Evident, aceasta presupune 
colectarea dacă nu a tuturor documentelor, dar măcar a 
unui număr mare din cele existente, păstrate.)  

Însă, aşa cum e pus în aplicare, „proiectul” se 
mărgineşte la colectarea înregistrărilor audio ale 
întâlnirilor „în cadrul căr[ora] invitaţii v[o]r răspunde la 
întrebări privitoare la «laboratorul» de creaţie propriu, 
adresate de cercetători de la Institutul «A. Philippide»”. 
Ceea ce înseamnă, pe de o parte, un număr fatalmente 
foarte mic de „documente sonore” şi, pe de altă parte, 
cantonarea la un singur tip – „profesia de credinţă”, 
„confesiunea” etc. Presupunând că numărul invitaţilor, în 
cursul anilor ce vin, va fi de ordinul zecilor, presupunând, 
de asemenea, că răspunsurile date vor fi toate de maximă 
relevanţă, „proiectul” nu va avea drept rezultat Arhiva 
sonoră a literaturii române, nici măcar „o arhivă de 
literatură contemporană”, ci cel mult o colecţie nu foarte 
bogată de înregistrări audio, care nici pe departe nu va 
putea concura „fonoteca de aur” a Radiodifuziunii Române 
(eventual, pe acelea ale altor instituţii similare) şi nici nu 
va aduce cercetării decât o cantitate prea mică de 
informaţie. 

Nu e oare paradoxal faptul că în lumea literară 

românească de astăzi (şi nu numai) se clamează frecvent 
(desigur, pe bună dreptate) penuria cronică în care ne aflăm cât 
priveşte instrumentele fundamentale de lucru – bibliografii, 
monografii, ediţii critice, lexicoane de autori –, dar, totodată, nu 
se cunosc suficient de bine cele care există (de un inventar 
exhaustiv al lor nici nu mai vorbim!), iar apariţia unuia nou nu 
e decât rareori măcar semnalată, dacă nu elogiată, apreciată pe 
măsură?  

Un exemplu recent vine să confirme cele spuse. Apărută la 
Editura Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi în 2010 (pe copertă e 
chiar anul 2009), lucrarea Revista Universul literar. 1938-1945. 
Bibliografie, un volum masiv (664 pagini!), în răstimpul scurs 
de atunci, de mai bine de douăsprezece luni, nu a avut parte în 
coloanele zecilor de reviste de cultură de la noi decât de puţine, 
mult prea puţine, laconice note de prezentare şi de nici o 
recenzie sau cronică. Or, şi pe unele, şi pe altele le-ar fi meritat 
cu prisosinţă, dată fiind valoarea ei deosebită. 

Afirmaţia din urmă ar putea să pară unora pripită ori de 
circumstanţă. Nu e deloc aşa. Ea se întemeiază, mai întâi, pe 
faptul că lucrarea menţionată, elaborată de un colectiv de 
bibliografi de la Biblioteca Centrală Universitară „Mihai 
Eminescu”   Iaşi   (Aurelia   Stoica,   coordonator,   Anca  

Alexandrescu, Ingrid Bârleanu, Elena Bondor, Cezara 
Gherghel, Laura Guţanu, Mariana Nestor, Veronica 
Pricope, Camelia Stumbea, autori, Marinela Covaci, 
consultant IT), atacă un obiectiv important şi, ca atare, de 
mare dificultate. „Universul literar” este, se poate spune 
fără teamă de a greşi, cel mai reprezentativ periodic 
cultural pentru intervalul 1938-1945. Calitatea aceasta i-o 
conferă statutul său de hebdomadar ce îmbrăţişează nu 
doar mişcarea ideilor generale şi literatura în toată 
extensiunea ei, ci şi artele plastice, muzica şi teatrul, statut 
pe care, în intervalul dat, nu-l mai are decât revista 
„Vremea”, suspendată, însă, mai bine de un an şi jumătate 
(ianuarie 1939 – septembrie 1940) şi dispărută cu un an 
mai devreme, la începutul lui septembrie 1944. 
Reprezentativitatea „Universului literar”, apoi, decurge din 
aceea a scriitorilor care i-au alcătuit echipa redacţională şi 
cercul, extrem de larg, al colaboratorilor mai asidui. Însă, 
negreşit, bogăţia lui multiplă, variată, constituie, pentru cel 
ce trebuie să o înregistreze, un obstacol major, descurajant. 
Or, colectivul de la B.C.U. „Mihai Eminescu”, care are o 
experienţă remarcabilă în domeniu1, nu s-a mărginit la 
simpla înregistrare a „materialului”, a tuturor textelor 
apărute în săptămânalul bucureştean, inclusiv a scurtelor 
ştiri din viaţa literară, şi la distribuirea lor în secţiunile 
corespunzătoare, conform clasificării sistematice, ci a 
optat, în plus, pentru tipul bibliografiei adnotate, adăugând 
astfel o imensă cantitate de informaţie preţioasă. Ceea ce 
s-a întâmplat, de asemenea, prin numeroase identificări ale 
autorului sub masca folosită, a unuia sau mai multor 
pseudonime.  

Deosebit de valoroasă, aşadar, noua bibliografie 
alcătuită de colectivul de la Biblioteca Centrală „Mihai 
Eminescu” este, neîndoielnic, foarte utilă în primul rând 
specialiştilor în domeniul istoriei literare, a istoriei artelor 
plastice, a muzicii şi a teatrului. Ea le facilitează 
cartografierea unui peisaj care prea multă vreme a părut 
(din varii motive) aplatizat, tern, întunecat până la 
indistincţie, le facilitează recuperarea unor opere, a unor 
fapte culturale, hărăzite până acum uitării compacte, 
„fondului totalmente pasiv”, precum le facilitează şi 
reîntregirea unor biografii trunchiate. Însă, de lucrare pot 
beneficia nu doar specialiştii, ci şi toţi cei interesaţi de 
viaţa culturală românească în epoca de dinainte şi din 
timpul celui De-al Doilea Război Mondial. Chiar simpla 
parcurgere a lapidarelor adnotări şi a ştirilor de tot felul, 
recoltate din rubricile de „fapte (culturale) diverse”, 
sfârşeşte prin a contura un tablou sugestiv al vieţii 
culturale de atunci, pe care nici o abordare strict ştiinţifică 
nu a izbutit încă să îl dea. S-ar putea spune chiar că unele 
porţiuni ale lucrării se citesc ca un capitol romanesc. 

Într-atât, însă, bibliografia adnotată a „Universului 
literar” (1938-1945) vine să mai demonstreze peremptoriu, 
prin forţa exemplului, ceva, şi anume că acest fel de 
lucrare rămâne absolut necesar acum şi pe viitorul 
apropiat, că deocamdată, pe cât se poate prevedea, el nu va 
deveni superfluu. În speţă, în opinia mea, bibliografia 
simplă, şi cu atât mai mult cea adnotată, a periodicelor nu 
constituie o fază „peste care se poate sări” pentru a ajunge 
mai uşor (eliminând eforturi mari şi, implicit, cheltuieli 
aşijderea) la faza „digitalizării”. Într-adevăr, simpla 
„digitalizare” îi oferă cercetătorului doar un acces mai 
lesnicios la periodicul în cauză, prezervând totodată 
„originalul” de uzura foiletării lui repetate. Şi îi mai oferă 
deocamdată posibilitatea de a recupera din muntele uriaş 
de informaţii înmagazinate pe acelea având drept miez 
numele unui autor, un titlu, anumite cuvinte cheie. Ar fi 
nevoie însă ca maşina (calculatorul) „să înveţe” să distingă 
între genuri şi specii literare şi publicistice, între persoane 
şi lucruri reale, pe de o parte, şi cele imaginare, pe de alta, 
între noutate (inedit) şi repetiţie. În ultimă analiză, „să 
înveţe” să facă o bibliografie simplă şi, mai ales, una 
adnotată! Ceea ce se traduce, fireşte, prin crearea unui 
program special, ad hoc. Din alt unghi de vedere, lucrurile 
pot fi înfăţişate astfel: bibliografia periodicelor ca tip de 
lucrare prealabilă, auxiliară cercetării va continua să 
existe, dar sub o formă modernizată, a cărei realizare 
deplină însă va mai dura. Nu este cazul, prin urmare, ca 
până la momentul respectiv să se abandoneze forma 
„clasică”, ci, dimpotrivă, ea trebuie să fie cultivată şi, în 
acelaşi timp, îmbogăţită cu ceea ce îi oferă momentan 
tehnica informatică. 

 
 

Victor DURNEA 
 

••  
1 În cursul timpului, departamentul bibliografic al Bibliotecii 

„Mihai Eminescu” a alcătuit peste 50 de indici de reviste, printre 
care „Viaţa românească”, „Literatură şi artă română”, „Iaşul 
literar”/ „Convorbiri literare”, „Secolul XX”, „Albina 
românească”, „Lumea. Bazar”, „Cugetul românesc”, „Jurnal 
literar”, „Gândul nostru”, „Lamura”, „Ethos”, „Versuri şi proză”, 
„Manifest”, „Alma Mater”/ „Dialog”, o bibliografie a poemului 
Luceafărul şi peste 30 de biobibliografii, consacrate unor scriitori 
precum Lucian Blaga, Ion Minulescu, Vasile Voiculescu, Adrian 
M i I Pill D B

O informaţie care, e de presupus, în majoritatea cazurilor, în 
condiţiile vieţii literare de astăzi, nu va fi nici „unică”, „inedită”, 
de negăsit în altă parte, având în vedere că scriitorul din zilele 
noastre vorbeşte şi îndeosebi scrie frecvent despre „laboratorul 
său de creaţie”, uneori, în zeci de rânduri şi în etape diferite! (În 
acest sens, două precedente din anii 30 ai secolului trecut, 
şedinţele organizate de Mihail Dragomirescu la Institutul de 
Literatură şi ciclul de conferinţe de la Institutul Social al lui D. 
Gusti, sunt perfect edificatoare!) 

În aceste condiţii, Arhiva sonoră a literaturii 
contemporane, chiar pusă sub genericul Scriptores in 
Academia, nu poate fi decât un „proiect” gonflat peste măsură, 
dacă nu chiar simplă butaforie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şi, ca atare, el se înscrie într-o tendinţă tot mai pronunţată, 

vizibilă, de asemenea, în granturi ale căror rezultate sunt minime 
sau care, uneori, iau aspectul sălilor de sport olimpice înălţate în 
comune uitate de Dumnezeu, în tot mai numeroasele 
simpozioane „internaţionale”, cu comitete de organizare în care 
sunt „cooptaţi” specialişti de marcă de pe tot mapamondul, dar 
care nu vin niciodată la ele, în reviste de specialitate, cotate 
(categoria A sau B+), dar care au tiraj de numai câteva zeci de 
exemplare, tipărite şi acelea prin contribuţia financiară a 
colaboratorilor (care îşi „cumpără” astfel includerea textelor 
proprii). 

Sper că mai tinerii mei colegi îşi vor da seama că a te plasa 
pe acest „trend” e totuşi în contradicţie cu propria lor calitate, 
precum şi că aceasta sfârşeşte prin a nu mai avea efectul scontat, 
devenind astfel prea puţin productiv. 
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ALBATROŞI 
 

În mările de pânze 
lungi suliţe împlântă 
şi-n stâncile de aur cioplite într-un chip 
ce albatroşii negri ai cerului încântă 
și masca Morții mele făcute pe nisip. 
 
Când stelele sunt moarte, 
când stelele sunt vii 
şi cerul este negru ca negrii albatroşi, 
atunci apare Moartea pândind din cochilii, 
cu ochii ei de piatră, cu ochii ei stâncoşi. 
 
Şi dacă pare blândă 
e doar pe jumătate; 
şi trece apa mării 
ca peste negre porţi 
şi zici că parcă nu e, 
când o privești e moartă 
şi nu mai e nimica 
şi nu mai sunt nici morţi. 
 
Tu, marea mea iubire, 
acoper-o cu crini! 
... şi trage-o lotcă albă 
în larg ca să mă ducă, 
căci vreau în noaptea asta 
să mă rotesc puţin 
aşa, ca albatroşii,  
precum ca o nălucă... 

 

 
CERURI 

 
Gol în umbra Morţii eu, 
îmbrăcat în lemn de sare, 
tânăr ca o lumânare 
şi albastru ca un zeu. 
 
Drumuri lungi, 
frunze de sânge, 
fumul galben, sângeriu, 
... de ce plângi, 
doar Moartea plânge 
tot ce-i viu! 
 

La fântână-nfipse coasa –  
ochi de cucuvae-n crâng 
ne pândesc 
când ea, frumoasa, 
e stăpână 
peste casa... 
ochii-i plâng! 
 

Cerurile-atât de multe 
atârnate peste brazi 
stau ca Moartea 
să asculte 
ascuţişul cum şi-ascute –  
păsările însă-s mute, 
n-ai să cazi! 
 

Clopotele albe urlă 
precum lupii zarea curmă, 
precum lupii... 
Moartea să alungi din turlă 
când cu trâmbiţe şi surlă, 
urma Morţii s-o astupi 
cu-a ta urmă! 

ZĂPADĂ 
 

Dimineaţa-n 
plină ceaţă, 
Moartea vine cu omăt 
de parfumuri 
lungi de fumuri –  
fără faţă 
-n mentă creaţă 
să mă-mbăt! 
 
Un teren... 
arat de şoapte. 
Trece Moartea-n 
plină moarte. 
E un cer 
de ceruri sparte 
ca un tren. 
 
Sânge pe zăpadă. 
Sânger. 
E un semn. 
Tot voia 
să cadă-un înger 
pe zăpada dintr-un sânger –  
roşu lemn! 
 
Tu, iubirea mea, 
adu-mă pe poteci –  
plin să fiu 
de promoroacă, 
să mă joc 
cu Moartea-n joacă, 
să mă joc  
cu ea oleacă-n  
ceţuri reci. 
Tu atuncea, te rog, pleacă! 
Tu, iubirea mea, tu, 
pleacă –  
poţi să pleci!  

 

 

 

 
PASTEL 

 
Nu mai este  
nici o frunză pe drum. 
Doar o cioară pe-un mărăcine 
stă şi aşteaptă acum. 
Moartea aici nu mai vine! 
 
Peste sat cerul pare de lână. 
În rest, nu pare nimic. 
Un ţăran s-a-necat în fântână 
şi-acum îl scot câte-un pic. 
 
De porţi atârnă copii fără trup,  
cu cap de moloz şi carbid. 
Drumul este o labă de lup 
cu unghii de-un roz translucid. 
 
Îmi vine aşa, să mă duc, 
să sfâşii coliba aceea în două, 
ca pe o frunză uscată de nuc. 
Nu plouă, nu ninge, nu plouă.      
 
De pe garduri noroaie uscate 
rânjesc nu ştiu cui, 
de pe garduri rupte se lasă 
o seară a nimănui 
şi, totuşi, atât de frumoasă! 

 
 

 
VIOARĂ 

 

În loc de paşi 
sunt urme de vioară, 
lăsate pe zăpadă, nu ştiu cum! 
Şi este pentru prima oară 
când Moartea nu apare-n drum! 
 
Mă sperii şi o strig: 
Frumoasa mea, 
unde îmi eşti, pe unde dracu’ umbli? 
M-aştepte şi pe mine cineva! 
Cu moartea ta 
tu viaţa mea s-o umpli! 
 
E parcă tulburată de ceva 
şi văd că nu mai are nici o formă! 
Şi-atât de tare 
îmi e dor de ea, 
că sigur pân’la urmă o să mor, mă! 
 
Şi-acolo, în zăpadă, vină câinii, 
să vadă urma de vioară, 
urma mea... 
iar un copac devină Paganini, 
să-mi cânte trist 
când ei m-or sfâşia. 
 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

DAN GIOSU 
Născut la 24 martie 1960. Poet şi prozator. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 

Autor al volumelor de poezie: Întoarcerea cuvintelor (Junimea, 1984), Liber ca pasărea 
(Junimea, 1989), Patru plus îngerul (Editura Cronica, 1994), Pătratul umbrei (Cronica, 1995) 
ş.a. În 1991 îi apare, la Editura Junimea, volumul de proză scurtă Scândura lui Afansol. 
Premiul revistei „Cronica”, 1994; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 1996; Premiul 
„Vasile Pogor” al Primăriei Iaşi, 1997. Stabilit în Franţa, din decembrie 2010. În iunie a.c. a 
participat la un festival de poezie la Meslan, Pays du Roi Morvan, Bretagne.   

 
 

„În urmă cu fix cincisprezece ani, când publica cel de-
al treilea volum de poezii, Patru plus îngerul (1994), la 
zece ani de la debutul cu Întoarcerea cuvintelor (1984) şi 
cinci de la Liber ca pasărea (1989), constatam că Dan 
Giosu e cel mai puternic talent liric nativ, apărut în ultima 
jumătate de veac în poetica noastră urbe. Sunt bucuros să 
observ că ultimul volum, Cântecul Kumulipo (2009), 
verifică după aşa de mulţi ani diagnosticul de atunci. N-aş 
fi putut formula acest diagnostic nici la debut, nici după un 
„cincinal” de poezie marca Dan Giosu, nu pentru că 
talentul ar fi fost mai puţin vizibil acolo, ci pentru că 
poetul era încă foarte tânăr şi la cei foarte tineri e dificil 
să distingi cât ţine de puterea trecătoare a vârstei şi cât 
reprezintă forţă structurală, cea care depăşeşte frumuseţile 
şi capriciile vârstei”. 

Liviu ANTONESEI 
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Introducere 
 

Este destul de ciudat să simţi că prezentul este de 

fapt mai mult o impresie decât o convenţie, că pare să nu 
aibă legătură cu timpul măsurabil şi nu e vorba de 
percepţia fizică, ci de un sentiment pe care îl ai când te 
detaşezi de ceea ce este lângă tine. Este o rezervă de 
„timp” în suflet, care se simte şi care îţi dă senzaţia de 
independenţă temporală, făcându-te să percepi o eliberare 
treptată de ceea ce ai ştiut până atunci, ai trăit sau ai 
înţeles la un moment dat, semn că sufletul nu are o atât de 
mare legătură cu trecerea timpului, că veşnicia nu este la 
îndemâna dispensabilei percepţii a trecerii vremii. Eu, 
într-un moment anume, sunt acelaşi cu care am fost 
întotdeauna. Aşa-zisa trecere a timpului este în fapt 
percepţia noastră asupra trecerii tuturor celor supuse 
timpului. Impresia mea este că timpul nu decide iminent. 

În acest fel, mă gândesc cum ar fi mai potrivit să scriu 
acest al doilea volum: să privesc lucrurile trăite prin 
prisma îndatoririlor sufletului meu, sau prin vitalitatea 
sângelui, adică prin tentaţiile forţei biologice din fiecare 
dintre noi, de multe ori dominante umanităţii noastre? 
Am dreptul la literatură, fireşte... Acest domeniu al 
reformulării continue a experienţei banale, devenită 
importantă doar pentru că aparţine cuiva. Dar oare nu 
suntem, sau nu ar trebui să fim interesaţi mai mult de 
realitate decât de fantasme? Folosindu-mă de ambele 
procedee, mi se pare că nu ar fi tocmai corect. Înţelesul ar 
fi decredibilizat de procedeul ficţional, iar tendinţa de 
superficialitate, inclusiv auctorială, antrenată apoi să 
parcurgă potenţiale trasee estetice, în loc să fie supusă 
vocaţiei pedagogice din noi. Apoi, mai am un alint 
personal: să scriu cu o nesigură tentă teologică, nepopular 
şi obositor, sau direct, frust, neinhibant, aşa cum se cere, 
nu foarte asumat, acum? Să vorbesc despre trup, sau 
despre suflet? Despre carne şi aspiraţiile ei, sau despre 
ezitare? Pentru mine, de fiecare dată, a fost foarte 
important ceea ce mi-am propus de la început şi am 
bănuiala că însuşi cititorul îmi va aproba acest lux. Nu 
voi folosi evenimentul istoric, războiul din Transnistria, 
doar ca pretext pentru exhibări.  

Din numeroase constatări personale ştiu că dacă nu ai 
adevărul în inimă, viaţa ta nu va fi una adevărată. Nimeni 
şi nimic nu mă va face să renunţ la convingerea că 
adevărul este un bun public. De pe la vreo douăzeci de 
ani am simţit acest lucru şi nu am renunţat la această idee 
nici când mărturisirea urma să mă prejudicieze, alteori, 
din contră, adevărul m-a avantajat... 

În continuare, contemplu partea de lume care îmi este 
la îndemână, va fi imposibil ca prezentul meu – cu cât 
mai românesc, cu atât mai păgubos – să nu interfereze în 
acest roman cu trecutul care, de fapt, l-a generat. Chiar şi 
acest fragment de lume, corespondent condiţiei mele, îmi 
e de ajuns – văd toate stadiile omului, inclusiv singura 
finalitate autentică şi coerentă cu rostul naşterii noastre. 
În fond, experienţele oamenilor sunt aceleaşi, finite ca 
libertate şi insuficiente pentru a ne considera 
invulnerabili. 

Concluziile şi învăţămintele lor, diverse şi 
incomplete, nu pot determina şi mediul în care şi 
vieţuiesc aceşti oameni, este o iluzie convingerea că 
am putea schimba ceva lângă noi  fără ca mai înainte 
respectiva schimbare să nu ne fie deja proprie. 
Regulile după care vieţuirea merge mai departe, în 
afara celor care vin din educaţie, legi şi civilizaţie, 
sunt cu atât mai puternice cu cât încerci să le schimbi, 
acestea vin probabil dintr-o forţă biologică, supusă 
unei alte logici decât aceea care ne este la-ndemână. 
Pentru a trăi, ei trebuie să se adapteze, iar pentru a 
înţelege de ce trăiesc, trebuie să se desprindă voluntar 
tocmai de ceea ce trăiesc, înţelesul şi rostul diferă de 
consumul temporal. 

Pe de altă parte, cunosc prea bine ce înseamnă 
astăzi să fii comercial, să alimentezi un anumit tip de 
gust, să legitimezi cu produsul tău, în fond, 
degradarea... Şi ca orice domeniu cu o minimă 
dependenţă de public şi de aşteptările sale, cele care 
nu-i produc disconfort şi angoase culturale, morale ori 
etice, nici literatura nu a evitat această adaptare 
frivolă. 

Sub pretextul emancipării civice, avem de a face cu 
o dinamică socială a păcatului ca normalitate, 
dinamică extinsă inclusiv în tot ce înseamnă 
manifestări artistice ale omului, o dinamică fără 
precedent. Trăim într-o încurajare continuă a uşurimii. 
Există un tip de presiune pentru a ne asuma o libertate 
deformată, maimuţărită după modelul libertăţii în 
Dumnezeu. În socialul actual, exhibarea a tot ce este 
animalic în om determină o recompensare fără 
precedent istoric. Oamenii, mai ales cei tineri, sunt 
încurajaţi să nu semene lui Dumnezeu, sau, cel puţin, 
să nu rezoneze cu ordinea morală, ci să semene cu 
oricare alte vieţuitoare ale pământului. Aceleaşi 
căutări, aceleaşi aspiraţii, aceleaşi conştiinţe. În 
concluzie, cui o mai folosi literatura între oameni 
continuu animalizaţi? Dincolo de această devalorizare 
a sinelui, se caută exerciţiul transformării vocaţiei 
noastre de libertate în căutare obsesivă a „confortului” 
cu sursă în egoismul primar. Efectele acestei presiuni, 
ca număr şi consistenţă, sunt diferite, în funcţie de 
caracteristicile psiho-comportamentale ale fiecăruia. 

Eu cred că diversitatea lumii este diversitatea în 
care ne putem mântui prin purtarea de grijă a lui 
Dumnezeu, ci nu diversitatea fracturii dintre noi, unii 
faţă de alţii şi fracturii dintre noi şi Creator. Noi, 
oamenii, ne putem ridica prin mântuire la stadiul în 
care vom înţelege deplin creaţia datorită faptului că, 
pe de o parte, avem în sine această promisiune şi, pe 
de altă parte, că suntem deplinătatea creaţiei Sale, doar 
pentru noi existând şi lumea, şi raiul, şi iadul – 
noţiuni, realităţi...  

Ne situăm deasupra păcatului pentru că suntem 
creaturile lui Dumnezeu, atât ca stare de fapt, din 
această perspectivă existând şi un alt punct de vedere, 
dar şi ca opţiune care urmează respectivei conştiinţe. 
Păcatul n-a fost creat de Dumnezeu, ci este un efect al 
stricării relaţiei noastre cu El, alegerea aparţinându-ne 
întru totul. Omul se poate autopropune în cea mai 
firească logică a deciziei atât deasupra păcatului, cât şi 
sub dominaţia lui. Argumentul grav şi în acelaşi timp 
conţinut în responsabilitatea unei iubiri absolute al 
acestui dialog al nostru cu Dumnezeu este că Hristos 
s-a făcut om pentru ca în noi să existe posibilitatea şi 
promisiunea de a fi ca El, această minunată condiţie 
fiind dobândită doar prin purtarea de grijă, nu şi pentru 
că ni s-ar fi cuvenit prin origine. Acest dar absolut, 
adus umanităţii, dintotdeauna stabilit, a generat 
recunoştinţa aceleiaşi umanităţi, existând astfel în noi, 
din acel moment încoace, datoria faţă de Hristos 
pentru această minunată mijlocire între cele două lumi 
şi între Creator şi creaţie. În fond, noi cei de acum 
suntem tot un dialog. Şi cum să nu-i fim recunoscători 
pentru curajul pe care astfel ni-L dă? Nu ne-a 
condiţionat, spunându-ne: găsiţi-L mai înainte pe 
Dumnezeu şi toate vi se vor adăuga, ci a spus 
„CĂUTAŢI-L mai înainte pe Dumnezeu şi toate vi se 
vor adăuga. Ofertă de ofertă adică.  

Eu nu mai pot avea aspiraţii relative: la tinereţe, 
vreau buna cunoaştere, iar la bătrâneţe mântuirea. 
Dacă îmi va inversa cineva proiectul, aş putea fi de 
acord şi cu asta... 

Prin aceste note introductive, încerc să-mi justific 
stilul în care voi continua romanul, sau chiar să-mi 
motivez demersul, dacă aspiraţia nu o fi cumva cam 
neadaptată... Îmi doresc ca Dumnezeu să existe, chiar 
cu riscul major ca eu să ajung în iad. 

 
 

 
 

(Crimă şi pace bună (roman), începutul celui de-al doilea 
volum. Primul, apărut la Editura Paralela 45, Piteşti, 2007) 
 

 

 

MARIUS MARIAN ȘOLEA. Născut în 11 
octombrie 1974, în Bucureşti. Licenţiat în 
Teologie şi Arte plastice. Din 1994 a fost 
colaborator al unor instituţii de presă şi reviste 
culturale, dintre care TVR Iaşi, Radio Iaşi, Radio 
Contact Iaşi, Radio România Cultural, Radio 
Târgu-Jiu, „Gorjul de azi”, „Reflex”, „Calende”, 
„Viaţa Românească”, „Literatorul”, „Hyperion”, 
„Feed Back”, „Timpul”, „Convorbiri literare”, 
„Luceafărul”, „Cronica”, „Poesis”, „Ateneu” etc. 
Poet, prozator, publicist. Membru al Uniunii 
Scriitorilor din România (din 1998).  

Volume publicate: Mereu secunda, mereu şi 
Dumnezeu, Târgu-Jiu, 1995; Universul din 
piatră, Iaşi, 1996; Paşii de sub simţ, Iaşi, 1997; 
Semantice umbre, Iaşi, 1998; Blestemul 
bărbăţiei şi alte imagini sociale, Bucureşti, 
2002; Contemporan cu Dumnezeu, Bucureşti, 
2005; Crimă şi pace bună, vol. I, Piteşti, 2007. 

 
„Crimă şi pace bună, romanul lui Marius 

Marian Şolea, este cartea maturizării dramatice a 
unui tânăr, în primii ani de după căderea 
regimului comunist. Idealismele mor, iluziile se 
ofilesc, între spectacolul mass-media şi realitate 
se cască o prăpastie ale cărei dimensiuni 
nebănuite sunt descoperite pas cu pas, pe 
propria piele, de liceanul Marin Petreanu. 
Bildungsroman, roman nonfictiv, carte de 
aventuri, roman psihologic, roman al iniţierii 
erotice, Crimă şi pace bună este o carte care se 
citeşte cu sufletul la gură. La sfârşitul lecturii 
cititorul va înţelege altfel trecutul nostru imediat, 
va descoperi faţa tulbure a unor evenimente care 
au marcat anii ’90 (războiul din Transnistria, la 
care autorul a participat ca voluntar, mânat de 
entuziasmul pentru o cauză presupus naţională), 
va constata că deciziile politice au uneori 
temeiuri obscure”.   

Tudorel URIAN 

 
„Trebuie, de asemenea, să-i recunosc lui 

Marius Marian Şolea capacitatea de traduce 
fapte de o mare generalitate în limbaj personal şi 
apoi de a le conceptualiza stilistic. Dicţiunea 
ideilor estetice care coboară în eseurile înainte 
pomenite, scot textul din emfaza afişată de cei 
mai mulţi dintre eseiştii români ai momentului. 
Observaţiile sunt aproape în toate cazurile 
fulgurante, incitând spiritul subţire, pasionat de 
lecturile reflexive. Cum s-a observat de altfel şi 
din volumele de poezie publicate până în 
prezent, maturitatea artistică a lui Marius Marian 
Şolea a fost zidită în certitudini ori de câte ori s-a 
scris despre el”. 

 

Lucian CHIȘU 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

crimă și pace bună
proză de Marius Marian ȘOLEA 

jocul, perversiunea, ambiţia? 
să fie viaţa, pur şi simplu, banala trecere a 
timpului? 

Marius Marian Șolea 
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„DOSARUL ELIADE” 
ŞI DIASPORA 

ROMÂNEASCĂ 
 

Dezbaterea publică, mai mult sau mai puţin academică, 
suscitată de dezvăluirile referitoare la activitatea politică a 
lui Eliade din anii ’30 în România a generat reacţii 
contradictorii. Marea majoritate a intelectualilor, cu excepţia 
vizibilă a „clonelor academice” (cum inspirat le-a numit 
Sorin Antohi), care preiau interesat (şi necritic!) teme, 
obsesii şi ticuri ale unor anumite grupuri de presiune din 
lumea universitară occidentală pentru a-şi legitima poziţia 
aici, au resimţit această dezbatere ca fiind una iritantă. 
Intervenţiile româneşti asupra acestei chestiuni delicate şi 
spinoase, în cvasi-majoritatea lor,  au avut mai curând aerul 
unor tăioase puneri la punct a rechizitoriilor publicate în 
străinătate, în care autorii cu pricina erau, de regulă, 
incriminaţi la rândul lor, fiind suspectaţi, cu sau fără motiv, 
de „vampirizarea simbolică” a lui Eliade. A răzbătut, ca un 
fundal general în toată cearta, un fel de exasperare ultragiată 
a românilor că iată, până şi lui Eliade i se înscenează ceva, 
că este victima unei conspiraţii internaţionale, că se pune 
nedemn şi disproporţionat în balanţă o operă ştiinţifică şi 
literară de excepţie, de anvergură universală faţă cu un 
„dosar de cadre” destul de irelevant şi neconvingător.  

Ignorând sau respingând mecanismele de valorizare sau 
ostracizare simbolică obişnuite în lumea academică 
occidentală, cu precădere în cea americană – unde cazul 
excluderii profesorului de la Yale, Paul de Man, pentru 
activităţi politice „incorecte” în tinereţe rămâne exemplar –, 
publiciştii români au cantonat dezbaterea fie pe insignifianţa 
intelectuală a detractorilor, fie, în cazul complicat al 
literaturizării chestiunii, pe falsitatea situaţiilor sau a 
acţiunilor incriminate. Cu excepţiile notabile reprezentate de 
Sorin Alexandrescu, Sorin Antohi, Dan Petrescu (în ţară) şi 
de Matei Călinescu (în diaspora) marea majoritate a 
comentatorilor nu şi-au putut ţine în frâu abordările 
pasionale, prea puţin adecvate unei dezbateri academice, 
raţionale, credibile. Chiar în cazul unui autor cu o reputaţie 
„aulică” precum Adrian Marino, dezbaterea chestiunii nu 
este lipsită de o coloratură umorală intensă, e drept din 
cauze mai curând subiective legate de orgoliul personal şi de 
relaţia sa directă cu Eliade decât din „indignare patriotică”.  

Mai mult, principala problemă a unor asemenea luări de 
poziţie a fost şi rămâne lipsa de ecou internaţional. Cu 
excepţia notabilă a doctoratului susţinut la Paris de Florin 
Ţurcanu şi publicat în limba franceză (Mircea Eliade. Le 
prisonnier de l’histoire, Paris, Ed. La Découverte, 2003 – 
ediţia românească, Humanitas, 2007) la o editură suficient 
de serioasă ca să distribuie acceptabil cartea, toate celelalte 
analize rămân condamnate la marginalizare şi la lipsă de 
ecou chiar atunci când unghiul de abordare este corect iar 
argumentarea solidă. Nu e aici locul unei treceri în revistă a 
problemei, cu argumentele pro şi contra  necesare unei 
prezentări echidistante, însă am vrut doar să schiţăm 
orizontul în care se înscrie o apariţie relativ recentă care 
îmbogăţeşte şi nuanţează dezbaterea.  

Cartea doctorului canadian Francis Ion Dworschak, 
intitulată chiar În apărarea lui Mircea Eliade şi publicată în 
limba română la Criterion Publishing House din Norcross, 
Georgia, U.S.A., în 2003, merită a fi discutată în tot acest 
orizont tulburat al polemicii legate de activităţile politice şi 
diplomatice ale lui Eliade dintre 1937 şi 1945. Din capul 
locului trebuie subliniat faptul că acest volum mi se pare 
extrem de relevant pentru poziţia pe care emigraţia 
românească o are faţă de memoria lui Eliade. Savant 
american încununat cu laurii succesului şi respectului pe 
întreg mapamondul, Mircea Eliade reprezintă nivelul maxim 
de reuşită a culturii româneşti în universalitate. 

El încarna o natură completă, renascentistă aproape, de 
cuprindere enciclopedică, rigoare academică şi forţă 
creatoare, artistică. Mircea Eliade a fost singurul personaj al 
exilului românesc mai presus de suspiciunile maladive şi 
contestaţiile isterice ale membrilor „celeilalte Românii”, iar 
reuşita sa fără rest şi fără compromisuri rămâne un model de 
neegalat. Şi în ţară forţa de seducţie a modelului eliadean 
este extrem de mare, dar exilul aproape l-a sanctificat pe 
profesorul din Chicago, fiecare român din afară simţindu-se 
solidar şi împărtăşindu-se (chiar la un mod cvasi-religios) 
din faima lui Eliade. Am rămas surprins, în 1991, la Paris, 
atunci când am auzit evlavia cu care era pomenită trecerea 
lui Eliade pe la cenaclul din Neuilly, de către Leonid 
Mămăligă (L.M. Arcade), în casa căruia aveam privilegiul 
să locuiesc pentru un an. Am văzut, studiind actele 
cenaclului „Hyperion”, că organizarea la Paris, în 1987, a 
„Congresului Eliade”, de către L.M. Arcade şi de Academia 
Româno-Americană, fusese, neîndoielnic, cel mai important 
moment al exilului intelectual românesc din zbuciumata sa 
istorie de jumătate de veac.  

E de înţeles atunci de ce, pe un astfel de fundal, 
contestarea lui Eliade a stârnit revoltă şi disperare pentru 
românii din diaspora. E, de asemenea, explicabil, poate, de 
ce nimeni dintre români, cu excepţia amintită a lui Matei 
Călinescu, nu a găsit puterea de a răspunde, cu stăpânire de 
sine şi pe canale la fel de influente, atacurilor la adresa lui 
Eliade. Cartea doctorului Dworschak reprezintă un prim pas 
spre echilibrarea balanţei polemice, însă nefiind scrisă şi 
distribuită într-o limbă de circulaţie suferă de aceeaşi 
maladie ca şi majoritatea reacţiilor româneşti: rămâne 
necunoscută în dezbaterea publică mondială. Ea pune în 
evidenţă totuşi ceva: nevoia unui om onest, nespecialist, 
pensionar cu o vârstă respectabilă (peste opt decenii), fără 
perspectiva niciunui beneficiu profesional sau simbolic, de a 
spune firesc şi necenzurat ceea ce crede despre un asemenea 
subiect şi, mai ales, de a analiza onest, dar critic, opinii şi 
ipoteze care i s-au părut hazardate sau incorecte în această 
dezbatere. Francis Dworschak a simţit nevoia să îi ia 
apărarea lui Mircea Eliade pentru că vedea în el o reuşită a 
culturii româneşti în universalitate şi pentru că se simţea 
solidar cu destinul unei tradiţii şi a unei limbi fără mare 
circulaţie din care se nutrea şi el. Inclin să cred că poziţia 
doctorului canadian de origine română reprezintă un punct 
de echilibru împărtăşit de o mare majoritate a românilor din 
diaspora tocmai pentru că toată lumea resimte apărarea lui 
Eliade ca o urgenţă şi pentru că opune analizelor insinuante 
şi discutabile academic făcute asupra subiectului o poziţie 
naturală, echilibrată de commonsense. Iar bunul simţ e o 
calitate nu tocmai răspândită astăzi. 

Volumul în discuţie reuneşte o serie de articole publicate 
de Francis Dworschak în reviste româneşti („Vatra”, 
„Jurnalul literar”) sau ale emigraţiei („Origini”), în care 
răspundea unor poziţii critic-acuzatoare îndreptate asupra lui 
Eliade de către specialişti americani în religious studies 
(R.T. McCutcheon, Tony Stigliano şi, aş adăuga eu, Ivan 
Strenski), de un epistemolog francez (Daniel Dubuisson) 
sau de diverşi autori români din exil care, demascând 
atitudini anti-evreieşti la Eliade, se plasează pe canale 
favorabile de ascensiune socială şi academică (Norman 
Manea, Adriana Berger sau Alexandra Laignel-Lavastine). 
Autorul, de asemenea, ia distanţă faţă de poziţiile în mod 
natural critice ale intelligentsiei evreieşti din România în 
privinţa trecutului politic al lui Eliade (Mihail Sebastian, 
Zigu Ornea, Leon Volovici) punând destul de spectaculos în 
evidenţă o anumită continuitate a atacurilor asupra lui 
Eliade, deschise de extremiştii de stânga comunişti, agenţi ai 
Moscovei în România interbelică, cu unele atitudini de azi.  

De altfel, poziţionarea lui Eliade la dreapta spectrului 
politic a fost nu numai o permanentă ţintă pentru guvernele 
comuniste sau intelectualii de stânga din ţările occidentale 
(de regulă, aserviţi iresponsabil totalitarismului roşu), ci 
reprezintă, în filigran, un fel de titlu de nobleţe pentru exilul 
politic românesc din ultimii cincizeci de ani: care dacă nu 
era în mod necesar cu simpatii sau activităţi legionare a fost 
cu siguranţă dominat de obsesia anti-bolşevismului. 

 
Florin CÂNTEC 

 
(continuare în pagina 22) 

 

pelerini pe  
drumuri de suflet  

 

În numeroasele întâlniri culturale pe care le-am avut în Basarabia 

de-a lungul a douăzeci de ani, mai toate legate de carte şi bibliotecă, 
am remarcat înainte de orice aplecarea scriitorilor din acest spaţiu 
asupra literaturii cu o destinaţie precisă – copiii. Scrisul lor este 
îndreptat mai ales spre miracolul copilăriei, spre timpul vârstei de aur, 
care rămâne totdeauna precum râvnitele ţărmuri îndepărtate, precum 
ecourile ispitelor din Amintirile... lui Ion Creangă. Totul sub emblema 
cărţilor, cu influenţe hotărâtoare asupra destinului omului în devenire. O 
carte potrivită pentru copii înseamnă înseninare, un fel de neprevăzut 
care produce o mutaţie, un ceva important ce le va rămâne pentru toată 
viaţa. Prin lecturi, cei mici intră în esenţa lumii, sufletul lor vibrează la 
frumos, la cunoaştere şi adevăr. Scriitorul, oferindu-le povestiri, poveşti 
şi basme, le schimbă viaţa discret şi sensibil, literatura pentru ei devine 
o oază în care copilăria atinge sublimul, e ca o grădină cu multe flori şi 
multă lumină, aici personajele din cărţi iradiază efecte sub care micii 
cititori cad ca vrăjiţi, sunt candizi şi adorabili.  

Pentru Spiridon Vangheli spaţiul ficţiunii nu mai ascunde taine, 
altfel nici nu s-ar explica succesul de editare, reeditare şi traducere a 
multora dintre volumele sale. Isprăvile lui Guguţă, Steaua lui Ciuboţel, 
Pantalonia – ţara năstruşnicilor şi nu numai au făcut ocolul pământului. 
Într-un dialog cu autorul acestor captivante cărţi, publicat cu ani în urmă 
în cartea noastră de interviuri, Oglinzile cetăţii, Spiridon Vangheli 
spunea la un moment dat: „Mă simt bine între cei mici, e adevărat. De 
ce? Pe semne că mai sălăsluieşte încă în sufletul meu copilul care s-a 
cam săturat de „teatrul” celor adulţi. Şi atunci? Nu-ţi rămâne decât s-o 
iei de la început... Poate că şi cărţile mele nu sunt altceva decât 
modalităţi în care aş vrea să-mi trăiesc copilăria, dacă s-ar întâmpla să 
fiu a doua oară copil.” Desigur, cu toţii am dori s-o luăm de la capăt, dar 
nu mai este posibil, plutim doar în nostalgia începuturilor. Pot spune că 
acum îl cunosc şi mai bine pe om şi scriitor, graţie unei cărţi de suflet, 
apărută sub semnătura Olguţei Caia, Spiridon Vangheli. Pelerin pe 
drumuri nemţene (Editura Kreativ, 2011). Pe coperta a IV-a, sub chipul 
luminos al preotesei, prozatorul Dumitru Vacariu consemnează: 
„Visând mereu puritatea albăstruiului de pe culmi şi din oglinzile 
melodice ale Ozanei şi ale altor izvoare ale dorului şi cântecului, Olguţa 
Creangă (devenită Olguţa Caia, n.n.) a descoperit în curăţenia 
dragostei şi rugăciunilor către Dumnezeu adevărata cale spre fericirea 
pământească. Iar petrecerea copilăriei şi a adolescenţei printre munţii şi 
văile cu lumini de minune ale Pipirigului i-au oferit contactul direct cu 
toate datinile şi tradiţiile de pe acele locuri...” 

Iată că, după Grigore Vieru. Pelerin pe drumuri nemţene (despre 
care poetul Nicolae Turtureanu, în prefaţa pe care o semnează, spune 
că „dincolo de trasee, întâmplări şi întâlniri „punctuale”, cartea surprinde 
miracolul revenirii lui Grigore Vieru de acasă, acasă. Este o asumare 
încântată a unor locuri de oameni care ştiu să primească, dăruind”), 
Olguţa Caia dovedeşte nu numai că „ştie să primească, dăruind”, ci şi 
să evoce, oferindu-ne plăcerea cunoaşterii profunde a unor creatori de 
aleasă structură, a unor figuri de scriitori de primă mărime. Nu ne miră 
că, după atâtea întâlniri găzduite cu drag şi credinţă de familia părintelui 
Teoctist Caia, de la Târgu-Neamţ, au ieşit la lumină aceste două 
evocări, consacrate celor care „au renăscut odată cu limba pe care au 
rectitorit-o şi i-au dat sonoritatea serafică din operele lor”.  

 Pe lângă cercetarea vieţii şi operei celor amintiţi, inclusiv a unor 
aspecte istorice şi a unor momente de călduroasă evocare, întâlnim 
amprenta autoarei, cea care „este mână în mână cu creaţia divină”, 
trăieşte ea însăşi sub puterea credinţei, neputând să facă abstracţie în 
scrisul ei de forţa pe care i-o dă cuvântul cel bun. Cartea despre 
Spiridon Vangheli. Pelerin pe drumuri nemţene adună amintiri şi 
reconstituiri impregnate de suflul celei care există sub raza liniştii şi a 
echilibrului, în iubirea deplină oferită oamenilor. Spiridon Vangheli, aşa 
cum îl descrie autoarea, ne apare în plenitudinea creaţiei sale, a 
talentului de netăgăduit cu care şi-a „construit” opera dedicată celor mai 
fideli cititori, mici dar cu dorinţe şi gânduri mari de viitor. Sunt, apoi, 
adevărate şi emoţionante pagini de spovedanie a scriitorului: „Cum era 
să nu scriu o carte”, „Cum am lucrat cu Grigore Vieru la Abecedar”, „Din 
ciudăţeniile scrisului”, „Stareţul copilăriei mele”, „De la bădiţa din 
Humuleşti, la bădiţa din Chişinău”, „Dialogul scriitorului cu tatăl lui”, 
„Despre cum a apărut Guguţă”, „Pelerinaj pe inelul de aur al ţinutului 
Neamţ” şi atâtea altele. Este această carte „Rodul credinţei între bine şi 
frumos”, cum spune Dumitru Vacariu, descendent şi el din neamul 
marelui povestitor humuleştean.  

Trebuie să mai amintim că misiunea creştină şi de neam în 
Basarabia este ceva sfânt pentru familia Caia. La Târgu Neamţ au 
fost în pelerinaj şi cinstiţi cum se cuvine cei mai cunoscuţi oameni din 
zona culturalului basarabean – scriitori, profesori, artişti, clerici, 
bibliotecari, jurnalişti, apoi sute de copii, poate şi ca un fapt 
compensatoriu la ceea ce spune Spiridon Vangheli: „Sunt nefericit şi 
îndurerat de rănile limbii române, de rănile pământului nostru otrăvit, 
rănile apei şi ale aerului. Slavă Domnului, că s-a trezit, în sfârşit, 
poporul nostru, numai el o să salveze ce se mai poate salva”. Dar 
salvarea vine şi din fiinţa noastră, vine din prietenia adâncă a unor 
oameni deosebiţi precum preoteasa Olguţa şi părintele cărturar 
Teoctist, vine şi din acest pelerinaj pe drumuri de simţire de neam şi 
de spirit, de scrieri memorabile cu credinţa în justeţea divină a 
propriilor idealuri, în iubire şi adevăr. Proiectele familiei Caia ţin de 
tradiţia logosului creştin care nu poate fi detaşată de tradiţia 
dialogului cultural. Este o împlinire la care au acces cei cu bogăţia 
adunată în minte, inimă şi... literatură.  

 
Nicolae BUSUIOC 
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Cristina PETRESCU: Cine credeți că 
v-a influențat în mod deosebit în opera 
literară (scriitori sau nu)? Față de poeții 
care v-au influențat, vă simțiţi ca un coleg, 
un continuator al unui stil? Cât de mult 
contează originalitatea?  

Liviu ANTONESEI: Înainte de a fi 
scriitor, eu am fost mereu un iubitor de 
literatură şi un cititor care a devorat cam tot 
ce i-a picat în mână. Desigur, cu vârsta au 
apărut şi nişte criterii de selecţie şi nişte 
preferinţe stabile. Aş putea spune, în primă 
instanţă, că toată această uriaşă acumulare 
culturală m-a influenţat în scrisul meu. De 
bună seamă că, în timp, unele influenţe, 
legate de pasiuni, se vor fi desprins ca mai 
importante decât altele. De când i-am 
cunoscut – şi cu unii întâlnirea a fost foarte 
timpurie –, autori precum Dostoievski, 
Kafka, Borges, Henry Miller, o mulţime de 
autori nord şi sud-americani, au rămas în 
inima mea şi în mintea mea. Adolescent 
fiind, am citit cam toată poezia modernă 
franceză în original şi pe cea romantică şi 
modernă de limbă germană în diverse 
traduceri. În fapt, cred că ştiu cam toată 
poezia modernă, pe cele amintite mai 
înainte însă mai bine. În ce priveşte poezia 
ca atare, am fost legat de-a lungul vieţii de 
câţiva autori, pe care îi socotesc esenţiali în 
formarea oricărui poet din zilele noastre – 
Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, T. S. Eliot, 
Rilke, Trakl, Benn, René Char, Eugenio 
Montale, probabil şi alţii. Am făcut exerciţii 
după Mallarmé aproape şase ani, i-am 
tradus toate poeziile, în proză, după cum 
procedase el cu cele ale lui Poe, păstrez şi 
acum cu sfinţenie ediţia de Opere complete 
din Pléiade… Sigur, n-am păstrat din 
exerciţiile mele de tinereţe decât vreo şapte 
poeme, pe care le-am socotit de „originale” 
pentru a fi păstrate şi publicate, dar, fără 
îndoială, o anumită înclinaţie spre sugestie, 
în locul numirii directe, va fi rămas legată 
de mine. După irepetabilul Stephane, am 
fost foarte atras de Char, din care am tradus 
foarte mult în anii optzeci şi am şi publicat 
mai multe grupaje. Între altele, când am 
ajuns prima oară la Paris, în toamna lui 
1990, mi-am cumpărat toate volumele de 
poezie ale lui Char pe care le-am găsit – 
cam pe toate! –, plus volumul din Cahiers 
de l’Herne care îi era dedicat. Origina-
litatea? Nu ştiu ce să spun, cred însă că după 
miile de ani de cultură prin care a trecut 
umanitatea, aceasta este, mai degrabă, una 
„de sinteză” şi e legată mai mult de viziunea 
proprie pe care reuşeşte – sau nu! – un autor 
să şi-o formeze şi, în al doilea rând, de 
anumite caracteristici stilistice, de fapt, de 
modul în care îi iese o ars combinatoria cu 
accente personale dintr-un „material” la 
dispoziţia oricui. 

– Ați spus despre cel puțin un poem că  
l-ați scris foarte rapid, într-o stare febrilă 
(Urlu. Despărţirea de lume. Un testament. 
—  în „Poemul care mi-a salvat viața”, 
http://voxpublica.realitatea.net/politica-
societate/poemul-care-mi-a-salvat-viata-
34271.html). Cât durează, în general, să 
scrieți un poem cap-coadă? Care este 
modul dumneavoastră de lucru? (modi-
ficați poeziile pe măsură ce le scrieți, la 
sfârșit, deloc…?) 

– Dacă un poem nu-mi iese „din prima”, 
nici nu mai iese vreodată! În fapt, până 
ajunge să fie scris pe hârtie, un poem de-al 
meu, sau măcar primele sale linii, se scriu în 
cap. Deosebit de alte genuri pe care le 
practic, întotdeauna, am scris, mai întâi, 
poeziile de mână. În rest, am scris direct la 
maşina de scris, din clasa a X-a, iar din 
2000, la computer. Când poezia trece „pe 
curat”, dactilogramă sau spaţiu virtual, 
poate suferi unele mici modificări – 
înlocuirea unor cuvinte, evitarea repetiţiilor 
– când nu sunt căutate – etc.  

De obicei, mai degrabă tai decât adaug unei 
poezii în cursul acestor operaţiuni de 
stilizare. Am mai spus asta – ca şi Goethe, 
eu sunt un poet ocazional, doar că am avut 
parte de mult mai puţine ocazii! Ce vreau să 
spun? Că nu scriu premeditat poezii, ci doar 
când „mă apucă”. Pot trece ani în care nu 
scriu nici o poezie, apoi, să „mă apuce” şi să 
scriu un ciclu în câteva zile. Până acum doi 
ani, când „m-a apucat” în Creta, nu mai 
scrisesem poezii de prin 2000.  Am scris 
vreo 15 acum doi ani, altele cam tot atâtea 
vara trecută şi, dacă am noroc, scriu şi vara 
asta şi mă trezesc cu o plachetă… 
 

– Arătați vreodată poeziile „netermi-
nate” altcuiva? 
 

– Nu, niciodată. Am un fel de pudicitate 
instinctivă în această privinţă. N-aş putea 
arăta cuiva un fel de avorton. De altfel, nici 
poeziile terminate nu ajung prea repede în 
faţa altcuiva, le las la verificare o bucată de 
timp, care, uneori, poate însemna şi ani.

– Când mă prezint cuiva, spun „Liviu 
Antonesei”, dacă percep vreo mică 
nedumerire, adaug şi „scriitor”, deci asta 
mă socotesc în primul rând. Însă scriitorul 
acesta „locuieşte” şi el într-un om, iar omul 
cu pricina poate fi afectat, ca oricare altul, 
de contextul în care vieţuieşte, de politica 
tâmpită de care are parte, de ororile de tot 
felul. Avantajul că eşti şi scriitor este acela 
că te poţi exprima, că poţi evacua traumele 
provocate de lumea din jur scriindu-le. E o 
eliberare, jur! Mai mare decât injuria orală 
sau anecdota. Pe deasupra, fără a te iluziona 
că schimbi lumi, cu siguranţă că, în publicul 
virtual infinit, găseşti măcar câteva 
persoane care percep mesajul tău. Aş putea 
fi chiar şi mai terre-à-terre, vorbind despre 
rolul „alimentar” al acestor producţii – 
faptul că scriu articole plătite sau că cutreier 
ţara şi lumea ca să ţin conferinţe – dincolo 
de plăcerea călătoriilor şi a faptului că stau 
de vorbă cu oameni adesea necunoscuţi –, 
mă ajută să uit că genialul guvern Boc mi-a 

– Ce poeți/scriitori contemporani 
vă plac? În ce măsură considerați că 
semănați sau, din contră, vă 
deosebiți? Vă simțiți ca făcând parte 
dintr-o „generație”? 
 

– Eu sunt un fel de singuratec 
cordial şi n-am vrut să fac parte din 
vreo generaţie, m-am şi opus unei 
asemenea includeri încă de la 
începutul anilor optzeci, când a 
început să se vorbească despre 
generaţia în care, până la urmă, tot 
am fost inclus, în ciuda opoziţiei 
mele! Cred că, în această generaţie, 
sunt câţiva excep-ţionali, de care mă 
simt apropiat, în ciuda diferenţelor 
fireşti de arte poetice dintre noi. Mă 
gândesc, în primul rând, la Mariana 
Marin, Ion Mureşan, Marta Petreu, 
Alexandru Muşina, Ion Zubaşcu, 
Mircea Cărtărescu… 

 

„DACĂ UN POEM 
NU-MI IESE DIN 

PRIMA, NICI NU MAI 
IESE VREODATĂ” 

 

un interviu cu LIVIU ANTONESEI 
........ 

– Cât din personalitatea unui poet 
trece în operă? 
 

– Nu ştiu! Uneori, am senzaţia că 
întreaga personalitate se mută acolo, 
alteori, dimpotrivă, parcă simt un fel de 
separare. Se poate să fie adevărate 
ambele impresii, în sensul că, atunci când 
efectiv scrii, te muţi cumva cu „haine şi 
bagaje” acolo, în locul scrierii… 
 

– În ce măsură ați creat un eu poetic 
distinct de dumneavoastră din realitate? 
Cum priviți faptul că cititorii le pot 
confunda pe cele două? 
 

– În mod premeditat, deşi sunt (şi) un 
autor premeditat, nu doar unul spontan, 
deci în mod premeditat, nu am produs 
vreun eu liric, poetic, dar nu mă îndoiesc 
că acesta trebuie să existe undeva în 
străfundurile fiinţei mele. Cred că unele 
din cele mai mari plăceri ale lecturii, 
chiar şi la cititorii experimentaţi, cum 
sunt şi eu, provine tocmai din această 
confuzie. În cazul meu, nici nu ar fi o 
confuzie greşită, de vreme ce consider 
întreaga literatură nu doar realistă, ci de-a 
dreptul autobiografică. De bună seamă că 
operez cu un concept de realitate extins, 
nu clasic, includ acolo nu doar fapte şi 
evenimente, nu doar amintiri, ci şi 
produsele imaginaţiei, fantasmele mele, 
reveriile ş.a.m.d. 
 

– Sunteți cunoscut nu doar ca 
scriitor, ci și ca jurnalist. Scrieți despre 
realitatea imediată: în domeniul univer-
sitar, politic etc. Vă vedeți ca un hibrid 
între artist și reprezentant al societății 
civile? Ce sunteți în primul rând? Ce rol 
are un scriitor, chiar un poet, în cotidian 
și în „mizeria” politică? 

tăiat acum vreun an o jumătate din 
veniturile de profesor! 
 

– Când un poet publică o carte se 
expune criticilor, părerilor avizate sau 
nu, de care se poate distanța sau le 
poate accepta. Când publicați pe blog 
reacția publicului este imediată. Cum e 
să fiți judecat de un „divan ad-hoc”? 
 

– Îmi place asta, e un feed back 
imediat foarte util, indiferent dacă e vorba 
despre laude  sau critici. E bine să cunoşti 
publicul căruia te adresezi, nu ca să-ţi 
schimbi stilul sau viziunea, Doamne 
fereşte!, ci ca să ştii la ce te poţi aştepta 
din partea acestuia. Nu de puţine ori, 
aceste întâlniri, teoretic fulgurante, au 
lăsat urme mai adânci, mi-am făcut câţiva 
prieteni în acest fel, am descoperit câteva 
talente literare, pe care le-am ajutat să 
iasă în lume. A fost o perioadă de câteva 
luni, în plină campanie electorală, în 
2009, în care pe blogul pe care îl ţineam 
pe VoxPublica, am publicat numai 
literatură, poezie, proză, chiar eseu, şi am 
avut o audienţă şi un număr de comentarii 
pe care nu ştiu dacă le-am avut la 
publicarea comentariilor politice. Atunci, 
mi-am dat seama că există un public 
potenţial uriaş pentru literatură, dar mai 
trebuie să-l şi cauţi, nu să-l aştepţi în 
„turnul de fildeş”, ca pe vremuri… 

 
– Când scrieți poezie, vă despovărați 

sufletul de ea, sau creația se înfiripă 
atunci, pe loc, sau… ? 

 
– Nu ştiu alţii cum sunt… dar, în 

cazul meu, scrierea unei poezii seamănă 
cumva cu o naştere. Trebuie să mă 
eliberez de ea la timpul potrivit ca să nu 
moară. 

– Pentru cine scrieți? 
 

– În primul rând, pentru mine, 
desigur, pentru că n-aş putea trăi 
fără să citesc şi să scriu. În al doilea 
rând, pentru un cerc, nu foarte mare, 
de cititori vechi şi fideli. În al 
treilea, pentru oricine este dispus  
să-şi consume timpul citindu-mă. 
 

– Dacă ar fi să aleg, cred că 
pentru mine cel mai admirabil 
aspect în poezia dvs. au fost 
imaginile tactile. Multe din poeme 
par create din atingeri („mătase”, 
„ceară moale”, „fierbinte”, „sub 
palme”, „catifea”…). Cât de impor-
tante sunt acestea pentru dumnea-
voastră? 
 

– Deşi uneori mi se remarcă 
inteligenţa, cred că sunt, în primul 
rând, o fiinţă extrem de senzitivă. 
Cred de altfel că nu doar tactilitatea 
este exploatată în poezia mea, ci şi 
toate celelalte simţuri deopotrivă. 
Dacă tactilitatea sare în ochi, este 
foarte posibil ca lucrurile să stea 
aşa, cred că e din pricină că nu sunt 
doar o fiinţă senzitivă, ci şi una 
foarte deschisă senzualităţii.  

Va trece asta cu vârsta? Nu cred, 
pentru că este ceva structural. În 
schimb, cu vârsta, rişti ca o 
asemenea structură să te ajute să te 
faci de râs! 
 

– Am remarcat numeroase 
imagini religioase, biblice. Care 
este semnificația lor pentru dumnea-
voastră? Vă considerați un exponent 
al culturii europene (de origine 
creștină)? 
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– Eu am fost învăţat să scriu şi să 
citesc de bunica mea, pe când aveam 
vreo cinci ani, care utiliza în acest scop 
Biblia, unde avea interes ideologic, ca să 
spun aşa, şi ziarul PCR, Scânteia, unde, 
în titluri, literele erau scrise foarte mare. 
Aş putea spune că prima carte citită, deşi 
fragmentar, a fost Biblia, ceea ce ar 
putea explica acest aparat de citate şi 
aluzii de natură biblică din literatura pe 
care o scriu, aparat folosit fără vreo 
intenţie de prozelitism. Mă socot, 
desigur, un autor european, dar aş spune 
de tradiţie iudeo-creştină, pentru că 
religia noastră a crescut din credinţa unei 
mici secte iudaice de la începutul 
primului mileniu. Dar un autor european 
neînchis în propria paradigmă culturală, 
aşa că s-a putut lăsa, în oarecare măsură, 
marcat şi de iudaism şi de buddhismul 
tibetan. Cred că e plictisitor să rămâi 
închis în propria ta casă, oricât de mare, 
de labirintică şi de colorată ar fi aceasta. 

– În „ciclul” «O poveste» se face 
simțită o fragilitate, delicatețe. V-aș 
întreba poate despre vulnerabilitatea 
poetului prin actul acesta de a scrie, în 
fond public, și în ce măsură metaforele 
ascund sau sunt revelatoare. Însă mă 
declar mulțumită și dacă îmi spuneți ce 
poveste v-a plăcut la vârsta la care încă 
le citeați. 

– Eu cred că metaforele ascund şi 
dezvăluie în acelaşi timp! Dacă vrei ca 
secretul să rămână secret, spune-l cu 
toată sinceritatea, chiar dacă îmbrăcat în 
haine fastuoase. Dacă vrei ca scrisoarea 
să nu fie găsită, pune-o cât mai la 
vedere. La vârsta când citeam primele 
poveşti, pentru că mai citesc şi acum, 
chiar redactez un ciclu de poveşti 
excepţionale în perioada aceasta, 
aparţinând unui autor originar din 
Basarabia, însă domiciliat în 
Luxembourg, deci la vârsta cu pricina, 
m-am fixat pe Ivan Turbincă, amuzantul 
basm de origine rusească, cu mare 
circulaţie în Moldova, excepţional 
stilizat de Creangă. Mai crescând, au 
început să-mi placă şi alte basme de 
Creangă, pentru adulţi,  precum Povestea 
poveştilor şi Povestea lui Ionică cel 
prost… 

Un interviu de Cristina PETRESCU    

Precizare. Acest interviu va apărea în 
limba engleză într-un număr special al 
revistei electronice a masteratului de 
traductologie de la Universitatea din 
Bucureşti, care îmi va fi dedicat. Mulţumesc 
doamnelor Lidia Vianu, coordonatoarea 
masterului, şi Cristina Petrescu, realiza-
toarea integrală a numărului din revistă, că 
s-au gândit la mine, la scrisul meu, crezând 
că acesta i-ar putea interesa şi pe eventualii 
cititori de limbă engleză. Cred că dna 
Petrescu a izbutit să mă tragă de limbă cu 
multă abilitate, ceea ce m-a făcut să spun 
lucruri pe care nu le-am mai spus, nici 
scris. Îi mulţumesc autoarei pentru permisi-
unea de a-l prelua în spaţiul cyber-
universului, precum şi în revista „Cronica 
veche” (L.A.). 

Aurel BRUMĂ: S-a mutat din obârşia 
lui gorjeană, că-i de loc din Tg Jiu, s-a 
mutat la Iaşi domnia sa, mare actor şi 
regizor şi artist plastic şi om al lumii, 
Horaţiu Mălăele. Stăm ca belferii în 
Palatul Beldiman şi nu ştiu care la care se 
uită, că amândoi ne sticlim în dioptrii.  
Hora e un nebun creator care a reuşit să 
facă ce n-a reuşit să facă  un alt locuitor al 
scenei: a creat recreaţia. Păi cum altfel 
poţi, fără Hora, să întâlneşti un dac al 
anului 2600, să săvârşeşti logodna 
trecutului în viitor. Cum s-a-ntâmplat? 

 
Horațiu MĂLĂELE: Păi nu prea ştiu. 

Că dacă aş şti, aş formula o reţetă pe  care 
am folosi-o cu toţii.Şi mai ales eu, dacă s-ar 
putea. A fost un joc al întâmplării, a fost 
puţin talent, au fost puţin părinţii mei, a fost 
puţin Dumnezeu şi poate această chimie a 
dus la concluzia noastră puţin rocambo-
lescă de adineauri. Ce să spun? Mulţumesc 
lui Dumnezeu că sunt sănătos. Mulţumesc 
lui Dumnezeu că fac ceea ce fac. 
Mărturisesc că nu am făcut niciodată un 
lucru pe care nu mi-a plăcut să-l fac, în 
ciuda unor critici pertinente sau nu, dar 
gura lumii pământul o astupă, aşa că ele 
sunt bine venite, fiindcă astfel viaţa devine 
mai puţin plicticoasă. 
 

– Pe mine scriitura lui Horaţiu Mălăele 
mă trimite puţin către Alfred Jarry, către 
suprarealism. Mereu căutând esenţe care, 
concentrate pe patru rânduri, regula de aur 
a corpului perfect, pătratul, cubul,  dar nu 
capetele pătrate, reuşesc să-l facă pe om să 
iasă din terne pe uşa m′en fich-ului. 
Horaţiu, cavalereşte atingând umărul 
tâmplei individului cu spusa, cuvântul. De 
ce râd oamenii Horaţiu? Care este 
secretul? Că eşti cum cucurigul din clinul 
casei, că te vezi de departe. Da, mare 
actor! Cum faci asta? Cum ne gorjeneşti 
european? 
 

–  Dacă ştiam că o să-mi spui toate 
astea, trebuia să ne întâlnim de mai demult. 
Ce să spun? Cred că sunt unul dintre cei 
care cred în continuare că râsul va mântui 
lumea. Ca să supravieţuieşti trebuie să ai 
umor. Iar asta chiar dacă omul e plin de 
umor şi de o mare tristeţe, cum spunea 
Bacovia. Cred  în forţa umorului, cred în 
bucuria de a locui cu acest har pe care îl are 
românul şi din care sunt şi eu binecuvântat. 
 

– Stau, te privesc, şi parcă sunt în 
continuare pe net, pe yo tube, acolo de 
unde îl extrag, de medicament, pe Horaţiu. 
Acum unde sunt?  
 

– M-am descoperit şi eu. Fiindcă aşa 
cum sunt de păţit şi mă ştie lumea, 
niciodată nu m-am lăfăit în bani dintr-o 
muncă de aici şi de aiurea, din galerii, din 
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din net, dar m-am redescoperit într-un fel, 
mi-am redescoperit munca şi mi-am dat 
seama că timpul nu a trecut inutil pe 
lângă mine, ci a trecut odată cu mine şi că 
am îmbătrânit şi fiindcă m-am 
redescoperit odată cu acest univers care 
se numeşte internetul. Şi m-am descoperit 
cu toate desenele mele şi cu toate 
spectacolele mele mai bune, mai rele, dar 
sunt ca nişte copii ai mei, sunt 
aparţinătoare.Iar pe copii îi iubeşti 
deopotrivă de mult. 

 
– Şi acum bomboana de pe tort. 

Bomboană graseiată. 
 
– Da. E vorba de un film în care 

francezii sunt co-participanţi financiari la 
realizarea filmului, care se numeşte 
Nunta mută. Paradoxal sau nu, 
întâmplarea face ca subiectul acestui film 
să-şi fi găsit originea, locul, chiar aici în 
Moldova, e o întâmplare pe care mi-a 
povestit-o de foarte mult timp, Dumnezeu 
să-l odihnească, profesorul meu Octavian 
Cotescu, şi datorită căruia am alcătuit un 
sinopsis cu care am încercat să 
construiesc un scenariu. N-am reuşit şi 
iată că am făcut-o în vara anului trecut, 
când împreună cu Adrian Lusti am 
realizat scenariul acesta care se numeşte 
Nunta mută, şi împreună cu aceşti 
francezi de care povesteam mai la deal, 
am zidit acest film de care sunt foarte 
mândru. Sunt mândru odată că l-am putut 
duce până la sfârşit, pentru că a face un 
film în România sau în altă parte este ca 
şi cum ai vrea să ai copii cu o femeie 
gonflabilă. Este înspăimântător de greu. 
Iar faptul că am ajuns să termin acest film 
este un mare succes pentru mine, pentru 
cinematografia română şi din punctul 
meu de vedere şi al mai multor oameni pe 
care îi creditez cu inteligenţă şi cu 
profesionalism, eu cred c-a ieşit un lucru 
bun.  

 
– Şi bine ar fi să mai vorovim, dar 

trebuie să ne oprim, fiindcă dincolo sunt 
nişte cetăţeni, nişte doamne – domni-
şoare, unii zurnuie piţulele prin buzu-
nare, că vor să-l cumpere pe Horaţiu ca 
tablou, carte, ceva. Horaţiu ce aşteaptă 
de la Cei de Dincolo? 

 
–  Ce să aştept? Pentru mine Moldova 

este un capital cultural, şi Iaşul în special, 
aşa că reciprocitatea inteligenţei aici nu 
poate fi decât consensuală. 

 
 
 
 
 

  
Dialog consemnat de   
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Călător „împătimit”, cum singur s-ar defini, scriitorul 
Grigore Ilisei a debutat ca povestitor pe linie sadoveniană ca 
tipologie şi atmosferă. Trecând ulterior la roman, el a păstrat 
zestrea textelor anterioare, construindu-şi epicul cu o serie de 
povestiri care gravitează în jurul nucleului central, aducând 
lumini din diverse perspective. Literatura scriitorului a avut fie 
un caracter subliniat psihologic (Octavia), fie unul social-
politic (Ceasul oprit, Masa de biliard, din care nu absentează, 
bineînţeles, dimensiunea psihologică). După 1990, libertatea de 
mişcare s-a extins, problematica a fost aprofundată, personajele 
sunt mai bogate sufleteşte, artişti, de obicei pictori care 
traversează dificile perioade de adaptare (Pasaj de raţe 
sălbatice, Între linii). 

Tot din vocaţie, nu numai datorită muncilor de răspundere 
avute în mass-media, scriitorul a avut şi are pasiunea 
prezentului trăit şi interpretat. Parte din texte au fost selectate, 
reunite în antologii (Fotografii, Fotograme, Crochiuri, 
Peisaje), inspirate din realităţile şi personajele cunoscute în ţară 
sau peste hotare. E o specie cultivată şi atunci când ieşirile în 
străinătate erau mai mult un privilegiu, dar, mai ales, când se 
poate circula în voie şi când s-au scris puzderie de însemnări, 
cele mai multe, de nume care nu reprezintă nimic nici în 
literatură, nici în afara ei. Astfel de texte interesează, dacă 
interesează, pentru a afla cum scrie respectivul autor, nu ce 
scrie el. Astăzi avem atâtea mijloace de a afla şi ce şi cum este 
lumea stând în fotoliu sau la birou, uneori chiar întinşi pe pat, 
încât mormanul uriaş al volumaşelor pe această temă, putem 
să-l considerăm dispărut fără a mai fi nevoie de vreo urnă. 

Situaţia unui scriitor e cu totul alta şi Grigore Ilisei o 
ilustrează la modul optim. Pe lângă libertatea de a-şi spune 
deschis părerile, indiferent de temă, autorul mai vechilor 
Fotograme a avut posibilitatea de a zăbovi în locurile vizitate în 
perioada celor opt luni când a funcţionat la Ambasada 
României din Tunis, suficient pentru a cunoaşte peisajele, 
oamenii, istoria locurilor, insuficient pentru a-şi face munca de 
ataşat cultural, dacă am reţinut bine funcţia. Iată deci cum s-a 
reluat tradiţia interbelică, atunci când ne-au reprezentat Lucian 
Blaga sau Mircea Eliade, tradiţie reînnoită imediat după război 
(Tudor Vianu), stopată însă pentru mult timp, când s-a introdus 
criteriul dosarului politic. Grigore Ilisei a fructificat plenar scurtul 
sejur tunisian, deşi nu a avut posibilitatea de a-şi finaliza decât 
câteva din proiecte. Rezultatul pentru literatură este acest 
memorial de călătorie „sui-generis”, în care voiajorul scrie ca un 
„om al casei”, familiarizându-se treptat cu oamenii şi locurile. El 
mărturiseşte a fi avut ocazia să aleagă altă capitală, eventual din 
aria europeană, dar a preferat Tunisul, cu o lume necunoscută 
altfel decât graţie lecturii. Atracţia necunoscutului, dedusă şi din 
titlu, îl îndeamnă să dezlege ceea ce pentru autor e un mister, o 
„taină” cum mărturiseşte de mai multe ori, având mereu obsesia 
gigantismului în priveliştile care i se înfăţişează din perspectiva 
istoriei, a evenimentelor rememorate. Nu altfel vedea G. 
Călinescu în cartea scrisă după vizita în U.R.S.S., carte din păcate 
scoasă din circuit la câteva zile de la apariţie şi trecută la 
„secrete”. Grigore Ilisei a rămas acelaşi călător sentimental care 
ştie să se entuziasmeze în faţa frumosului dar îl tulbură nostalgia 
locurilor de acasă. Reporterul din el rămâne treaz şi are timp să 
explice, să detalieze, să contureze tablouri cu ambiţia 
exhaustivităţii. 

 Dacă în Repede ochire asupra miracolului chinez, călătoria 
se desfăşura ca o poveste într-o lume fabuloasă, întoarcerea 
acasă ducea cu gândul la Vrăjitorul din Oz, ca o revenire la 
real, aici fabulosul, miraculosul devin familiare, conduc la o 
adaptare care înseamnă o mai bună cunoaştere. Epicul din La 
gurile Africii este aproape abandonat, descrierile primează, 
autorul îşi manifestă erudiţia în comentariile la artele plastice, 
în evocările unei istorii complicate, succesiunea popoarelor 
care au lăsat urme, nu numai în lupte, ci şi în monumente cu 
pecetea dăinuirii. Încă de la primele proze scrise în succesiune 
sadoveniană, tânărul scriitor prefera muzicalităţii din arta 
maestrului coloristica, plastica. Aici stilul scriitorului a câştigat 
în rafinament, el apelează la cuvinte vechi, introduse în turnuri 
inedite, în felul marilor manierişti, apte de a descifra „dincolo 
de impresii epidermice”. Vederea de pe acoperişurile Medinei 
într-o lumină care „orbeşte”, dezvăluie o euforie de culori aptă 
de a spori misterul, nu de a-l împrăştia: „Eşti slobod şi captivat 
de jocurile subtile de volume şi culori, de sunetele venind din 
vintrele Medinei, de armonia născută paradoxal dintr-o 
dezordine seducătoare. Surprizele apar la tot pasul. O atmosferă 
plină de mister se ţese ca într-un război invizibil. Medina se 
înfăţişează aidoma unei îngrămădiri de corturi dintr-o tabără 
militară. Din loc în loc, gâturile de girafă ale minaretelor, cu 
acoperământuri ţuguiate, lucind asemenea scoarţelor viu 
colorate, întrerup terasata privelişte. Tunisul, cu întinderile 
majestuoase, fulgurează pe o pânză impresionistă, saturată de 
alburi fosforescente, cu pensulaţii graţioase de ocruri colindate 
de irizări feruginoase” (p. 36). 
 

Prima impresie stăruie de-a lungul cărţii, emoţia în faţa 
giganticului văzut sau sugerat de vechime conduce la un stil pe 
alocuri înrudit cu cel al lui Geo Bogza din primele sale reportaje. 
Metaforele devin personificări cu dimensiuni uriaşe, cum e cea din 
titlu: La gurile Africii, drumurile capătă un caracter iniţiatic, 
lucrările omeneşti, natura sunt ridicate la înălţimi greu accesibile, 
dăruite cu atributul sublimităţii. Peste impresiile lăsate de 
mărturiile în piatră se adaugă cele ale unei istorii citite cu figurile 
ei reale sau mitologice. Totul începe de la Didona şi imperiul 
punic de la care nu au rămas urme decât în mărturii, vestigiile te 
întâmpină la tot pasul. Sunt cetăţi unde găseşti moşteniri barbare, 
apoi apar monumentele, lăsând, chiar atunci când timpul şi 
oamenii s-au străduit să le distrugă, impresia durabilităţii, după 
care alte seminţii au trecut până la cea astăzi omniprezentă, când  
s-a consolidat stăpânirea islamică. Grigore Ilisei înregistrează cu 
satisfacţie pitorescul pieţelor unde amestecul de culori şi de 
zgomote aminteşte lumea iarmaroacelor de la noi, dar devine grav 
când, cu toate avariile suferite multe secole, mărturiile în piatră  
s-au păstrat. Călătorul român nu are cum să nu fie impresionat să 
afle şi să vadă cum un cuceritor arab, Ogba ibn Nafao din secolul 
al şaptelea, asemănător „înspăimântătorului Timur Lenk”, a rămas 
cunoscut  numai prin acte de cruzime, deși, ca şi principele 
mongol, „preţuia frumosul şi dădea la iveală, prin neîntrecuţii săi 
maeştri, minunăţii de arhitectură şi artă nemuritoare” (p. 567). 
Aici, ca şi în alte locuri se dovedeşte că la început de secol al 
douăzeci şi unulea, mergem încă pe drumul deschis de Dinicu 
Golescu la începutul celui de al nouăsprezecelea secol. Aceasta se 
vede şi mai bine când scriitorul lasă loc reporterului Ilisei şi 
discută chestiuni mai gospodăreşti la nivel statal, admirând 
calitatea oamenilor de a scoate venituri dintr-o ţară „care nu a 
fost binecuvântată cu prea multe daruri” (p. 7). 

La gurile Africii este cea mai substanţială carte dintre 
cele cu profil apropiat din opera lui Grigore Ilisei. Scriitorul 
care a ajuns la un rafinament superior al expresiei este 
dublat de un erudit, subtil comentator avizat nu numai prin 
analogii imagistice, al operelor de artă.  

În afara textului care răspunde integral titlului şi intenţiilor 
autorului, putem citi şi câteva inserţii privind sejurul la 
Ambasada română din Tunis şi relaţiile cu factorii răspunzători 
din România. Ca unul care am avut şi eu posibilitatea de a face 
cunoscută cultura şi nu numai cultura noastră peste hotare, am 
rămas impresionat de lacunele care persistă în acest domeniu. În 
anii ’60, exista mai mult interes, numai că materialele primite 
(cărţi, reviste etc.) nu erau decât în mică măsură utilizabile. În 
anii ’90, Ambasada română nu cred că ştia de existenţa 
lectoratelor, singură Biblioteca Centrală Universitară din 
Bucureşti a trimis, totuşi, foarte puţine, dar a trimis presă, cărţi, 
diapozitive. Grigore Ilisei, prin spiritul său organizatoric, relaţiile 
cu lumea culturală şi artistică, putea, chiar în prea scurtul (de 
ce?) său sejur face mult pentru ca prezenţa României să fie o 
realitate într-o ţară de o veche cultură şi civilizaţie. Cât a făcut 
a reuşit prin relaţiile sale personale şi a fost doar spectator la o 
„Seară Eminescu”, organizată de Centrul Cultural Tunis. 

Se pune întrebarea dacă astăzi, când ţările Maghrebului şi 
altele din zona septentrională a Africii şi dincolo de aceasta, 
sunt zguduite de convulsiile nemulţumirilor populare, mai are 
rost să ne emoţionăm în faţa vestigiilor şi a monumentelor mai 
aproape de noi, care atestă puterea creatoare a unor colectivităţi 
şi a elitelor care o reprezintă. Războaiele, revoluţiile şi 
revoltele trec, dar mărturiile minţii şi ale talentului rămân şi 
cine vrea să cunoască o ţară şi specificul ei pe acestea le caută. 
Cartea lui Grigore Ilisei este un preambul la o excursie în 
Tunis, un ghid superior util celor care ştiu să vadă şi să 
înţeleagă. 

cuvinte, bile și reclame
(urmare din pagina 7) 

 

Am intuit atunci că,  printr-o anume potrivire a cuvintelor, se 
pot crea lumi noi, cel puţin la fel de adevărate ca aceea în care, 
oarecum inconştienţi, hălăduim. 

A venit şi ora de literatură mult aşteptată. Prima dintr-o serie 
de trei. Dezastru. Din speranţele mele, că voi  înţelege mai 
profund mecanismul prin care nişte simple „cuvinte potrivite” 
lucrează în noi, s-a ales praful. Explicaţii reci. Seci. Date 
biografice în exces, îngrămădite alandala. Detalii tehnice, care nu 
spuneau nimic. Şi, peste toate, o poezie  (Serenada muncitorului) 
pe care nu am putut-o accepta ca fiind a poetului. Acelea au fost, 
cred, momentele în care am căpătat o aversiune nevindecabilă 
faţă de explicaţiile ostentative, neadecvate, deviante. Târziu am 
înţeles de ce distinsa profesoară nu a putut, în acei ani, să-l 
predea altfel pe Bacovia. Multe am înţeles eu mai (prea) târziu. 
Ceea ce însă nu înţeleg nici astăzi este ostentaţia cu care unii  
aleg să facă tot felul de comentarii literare, fără să fie slujiţi de... 
har. Nu că nu l-ar avea, ci pentru că, preferând să răspundă unor 
solicitări conjuncturale, cel mai adesea de grup,  acceptă, senini, 
s-o ia pe arătură. Gândurile de mai sus mi-au venit după lectura, 
destul de târzie, a două texte, publicate în revista Cultura. Unul 
este semnat de Alex Goldiş (Două pariuri câştigătoare, nr. 6, 17 
februarie 2011, p. 8), celălalt, de Mihai Iovănel (Android View, 
nr. 16, 28 apr. 2011, p. 8).   

Ambele comentează volumul de versuri „umilirea 
animalelor” de val chimic (pseudonimul Valentinei Chiriţă), 
apărut la editura Casa de Pariuri Literare a lui un cristian.  Cei 
doi autori încearcă să demonstreze că avem de-a face cu un debut 
de excepţie, că textele sunt marcate de o profundă originalitate şi 
că, evident, este vorba despre „unul dintre cele mai bune volume 
de poezie din ultimii zece ani” (M.I.). La un moment dat, chiar ni 
se spune: „Cu o expresivitate neobişnuită pentru un debutant, val 
chimic poate descrie stări şi senzaţii cât se poate de umane, fără 
a face rabat de la jargonul ştiinţific” (s.n.). Ca şi cum acest 
jargon, alcătuit din termeni luaţi din chimie,  fizică, industrie etc. 
ar reprezenta o condiţie esenţială pentru literatură, pentru poezie 
în speţă. În fapt, el limitează calea, o înfundă, trădând neputinţa  
de a împreuna, în mod natural, cât mai multe cuvinte, dintr-un 
evantai cât mai larg, de a le „potrivi”, întru obţinerea „unor 
frumuseţi şi preţuri noi”. Din antichitate (Dionis din Halicarnas, 
cu al lui tratat Despre potrivirea cuvintelor şi până la, să zicem, 
Tudor Arghezi, cu ale lui Cuvinte potrivite, marii scriitori asta au 
făcut. „Frapează de la început hiperspecializarea limbajului” 
(s.n.), ne avertizează A.G., încântat la culme de sărăcirea acestui 
limbaj, prin care ni se transmit „stări şi senzaţii cât se poate de 
umane” : „Lasă-mă să îţi desprind cu mâinile curate,/ creierul ca 
pe un trofeu din ţeasta oxidată”; sau: „pofta de creier o ştie 
numai prăjitorul de creiere/care lucrează în noi./ el porneşte 
teroarea,/ înlătură artera roşie de pe artera albastră de pe/artera 
albă până la adăpostul de unde se crede că/am emis seducţia şi 
dominarea”. Sau: „limbile încălzite ale celor din apropiere ling/  
suportul alcalin, accelerând bătăile inimii/ Cine eşti tu oare,/ spin 
electromagnetic brusc excitat?”. 

Şi tot aşa. Eventualul cititor al acestor rânduri este liber să 
citească textele respective şi să judece singur. Mai ales 
explicaţiile celor doi autori, care  vor, cu orice chip, să ne treacă 
strada. Cred că ar fi fost suficient, decent şi obiectiv dacă totul 
ne-ar fi fost prezentat  în limitele unui experiment literar mai 
mult sau mai puţin promiţător. Dar să revenim la ceea ce A.G. 
numeşte hiperspecializarea limbajului. Care limbaj? Cel poetic, 
evident, că doar despre asta vorbim. În cazul ăsta, cam ce-ar 
trebui să înţelegem prin limbaj poetic hiperspecializat?  
Specializat în ce? Mai potrivit ar fi fost, poate, să se spună că 
avem de-a face cu un limbaj poetic sufocat de o supradoză de 
termeni luaţi din chimie, fizică, industrie etc. Toată lumea ştie că, 
în general, supradozele nu duc la nimic bun. Dozarea armonioasă 
este aceea care poate deschide, pe termen lung, căi de 
comunicare reciproce între text şi  generaţiile succesive de 
cititori, ajutând poezia să rămână „o specie a comunicării”. Ni se 
mai spune că originalitatea acestei poezii stă în „şase chestiuni”. 
Una dintre acestea s-ar referi la faptul că este „cea mai lipsită de 
referinţe în tradiţia autohtonă” (M.I.). Şi asta o fi de bine? Nu 
există chiar niciun risc, cât de mic, ca, aşa lipsită cum este, să 
devină şi mai lipsită de orice conexiune cu viitorul poeziei 
autohtone, a poeziei în general? Întrebări la care, cu siguranţă, cel 
mai bine pot răspunde înşişi poeţii tineri. În parte au şi făcut-o, 
prin opiniile exprimate în cadrul unei anchete (Douămiismul par 
lui-même, Cultura, nr. 20, 26 mai 2011).  Citindu-le este ca şi 
cum ai lua un tonic. Sunt culţi, talentaţi, lucizi. Şi suficient de 
puternici, ca să nu leşine de plăcere în faţa unor texte care 
seamănă cu o reclamă mascată pentru o editură sau alta. 
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CINE N-ARE 
BĂTRÂNI... 
Iaşii, leagăn al atâtor începuturi româneşti, 

este o adevărată carte de istorie a neamului, 
răsfoită adesea superficial, cu pagini sărite şi 
cu reveniri la pozele devenite „clasice”: teiul 
lui Eminescu, turnul Goliei, Casa Pogor, 
Palatul Culturii, bojdeuca lui Creangă, Trei 
Ierarhii... Câţi ştiu că podul de cale ferată de la 
Ungheni l-a construit Gustave Eiffel? Şi care-i 
casa în care a lucrat primul ministru al 
României în anii de groază ai primului război 
mondial? Nu numai socialiştii şi legionarii au 
pornit de la Iaşi, ci şi Eteria, mişcarea de 
eliberare a Greciei, eşuată tragic şi, pentru 
Moldova ce-a ocrotit-o şi legitimat-o, nefast. 
Nu numai Cuza (şi, eventual, Duda...) e 
simbol al regalităţii de sorginte ieşeană: de aici 
s-au ridicat regine (a Serbiei), pretendenţi la 
tronul Albaniei, ba chiar şi (asta nici Mitican, 
autorul cărţii „Iaşi, file de istorie” n-o ştie!) 
regele unei insule locuite de aborigeni în 
Polinezia - Ilie Cătărău! Edgar Quinet, 
filosoful francez despre care Iorga spunea că a 
contribuit hotărâtor la împlinirea idealului 
„întemeierii unei singure patrii între Carpaţi şi 
Dunăre”, are o stradă în centrul Bucureştilor. 
Nu şi la Iaşi; cine în afară de Mitican să-i mai 
afle urmele în mereu schimbătoarea geografie 
urbană? Quinet a locuit aici, împreună cu soţia 
sa, Hermiona, fiica adoptivă a lui Asaki... 
Considerate a reprezenta mai degrabă un etaj 
inferior al cercetării istorice, destinat 
„scrierilor de popularizare”, investigarea 
urmelor lăsate de un romanţat „a fost odată” 
continuă s-o practice aşa zişii „amatori”. Dacă 
nu punem la socoteală cronicarii, începutul l-a 
făcut N.A. Bogdan, modest funcţionar la 
Primărie, autor al monografiei „Oraşul Iaşi”, 
răsfoită şi azi nu fără folos. În pragul 
literaturii, au trudit memorialiştii „Junimii”, 
apoi autorii de tip Herovanu, care scria despre 
Iaşi şi ieşeni „dintr-o trebuinţă sufletească”; 
asemeni lor academicianul Dan Bădărău, un 
filosof priceput şi-n mânuirea exemplară a 
instrumentelor istoricului (a apărut, la Editura 
Academiei Române, exemplarul de semnal al 
„Istoriei Iaşilor”), spre a se ajunge la 
autodidacţi gen Aurel Leon şi, mai aproape de 
zilele noastre, la cuplul atât de harnic Ostap-
Mitican. În culturile hispanice, fiecare oraş are 
un „historiador” însărcinat în exclusivitate cu 
studierea istoriei urbei. Nu-i numai un post în 
statul de funcţiuni al Primăriei, ci şi o râvnită 
demnitate locală. De-ar exista şi-n fosta 
capitală a Moldovei astfel de funcţie, Mitican 
ar fi în măsură să candideze fără concurenţă 
din zona „nespecialiştilor”... specializaţi din 
mers, la locul de muncă. 

Radu SUCEVEANU 

VIERMELE 
DIN CENTRUL 
EXISTENŢEI 

„Moartea nu ne aşteptă la sfârşitul 
vieţii, ci ne însoţeşte tot timpul ca o călăuză 
tăcută care, în orice moment, ne-ar putea 
deschide uşa către Nimic.”  

În una din maximele sale, La 
Rochefoucauld spunea că soarele şi moartea 
nu pot fi privite fix în faţă. Ambele gesturi ar 
fi nocive pentru om: privind soarele ne putem 
pierde vederea; privind către propria moarte 

riscăm dureri existenţiale atroce şi chiar 
nebunia. Cum ne putem împăca cu acest 
vierme din centrul existenţei noastre, cu 
moartea propriei persoane, cu dispariţia 
propriei lumi? Irvin Yalom, autorul cărţii 
Privind soarele în faţă. Cum să înfrângem 
teroarea morţii (Editura Vellant, Bucureşti, 
2011), crede că cei mai mulţi oameni nu se pot 
împăca cu gândul că într-o zi nu vor mai fi. 
Gândim la modul abstract ideea morţii, dar 
„moartea mea” este rareori acceptată ca un fapt 
cert. Trăim încercând să transcendem moartea 
atât la nivel individual (mecanisme de apărare, 
simptome nevrotice, vise etc.), cât şi la nivel 
macrosocial (prin teologii, ideologii, opere de 
artă, cimitire etc.). Moartea nu ne aşteptă la 
sfârşitul vieţii, ci ne însoţeşte tot timpul ca o 
călăuză tăcută care, în orice moment, ne-ar 
putea deschide uşa către Nimic. În acest dat 
existenţial Yalom vede sursa fundamentală de 
angoasă pentru om.  

Cât ne stă în putinţă, încercăm să stăm cu 
spatele la moarte, ignorând această boală a firii 
noastre. Dar sunt momente în care moartea este 
atât de aproape de noi încât ne este cu 
neputinţă să o mai ignorăm: decesul unui 
apropiat, slăbirea forţelor trupeşti, o aniversare, 
o boală incurabilă, ieşirea la pensie etc. În 
general, sunt posibile două atitudini vizavi de 
angoasa morţii: atitudinea nevrotică, de evitare, 
şi atitudinea lucidă, de înfruntare şi înglobare. 
Atitudinea nevrotică faţă de teroarea morţii se 
cristalizează în două mecanisme fundamentale: 
credinţa în statutul special al propriei persoane 
(faptul că persoana noastră este scutită de 
rigoarea legii naturale, că nu suntem ameninţaţi 
la modul real de vreun pericol) şi credinţa în 
existenţa unui Salvator suprem, perceput ca 
furnizor de protecţie şi sens în viaţă. 
Identificarea cu un asemenea Salvator, 
încastrarea în acesta, pierderea de sine în acest 
Altul cu statut special creează iluzia salvării. 
Cele două mecanisme nevrotice nu sunt eficace 
pentru că acoperă şi distorsionează angoasa 
generată de perspectiva propriei morţi, fără să 
o elimine. 

Ce ne poate face să înglobăm moartea în 
destinul propriei persoanei? În primul rând, 
crede Yalom, cunoaşterea ideilor celor ce au 
meditat asupra morţii cu maximă luciditate. De 
pildă, ar trebui să ne facă să înfruntăm moartea 
mai uşor ideea că, atunci când murim, din noi 
nu mai rămâne nimic care să constate că am 
murit. Epicur credea că „acolo unde eu sunt, 
moartea nu este; iar acolo unde moartea este, 
nu sunt eu.” Când murim, nu mai există un 
ceva din noi care să sufere pentru că nu mai 
suntem. Un alt argument care ar putea estompa 
anxietatea morţii este cel al simetriei: starea 
noastră de nonfiinţă de după moarte este 
aceeaşi cu cea de dinainte de a ne fi născut. 
Dacă nonexistenţa de dinaintea naşterii nu ne 
îngrijorează, nu ar trebui să ne îngrijoreze nici 
nonexistenţa de după moarte. Yalom crede că 
cea mai puternică idee care ne poate consola în 
faţa inevitabilităţii morţii este cea a puterii de a 
transmite ceva din noi prin reverberaţie. 
Fiecare om creează cercuri concentrice de 
influenţă care îi pot afecta pe ceilalţi în timp, 
de-a lungul mai multor generaţii. Altfel spus, 
chiar dacă fiinţa noastră dispare, efectul pe care 
l-am avut în viaţă asupra anumitor oameni se 
transmite şi asupra altora, precum se transmit 
undele pe suprafaţa apei dintr-un lac. Nu putem 
conserva identitatea noastră personală, dar 
putem lăsa în urmă ceva din experienţa noastră 
de viaţă, o mostră de înţelepciune, îndrumare, 
virtute sau consolare. În cele din urmă, am 
putea trăi mai deplin şi am putea muri cu inima 
uşurată dacă am înţelege că viaţa este o sumă 
de alternative care se exclud. A opta pentru o 
variantă, însemnă a le exclude pe altele. Mulţi 
se feresc să înţeleagă că limitele şi pierderile 
sunt inerente existenţei. Murim doar pentru că 
am avut privilegiul să trăim. Doar dacă trăim 
cu îndrăzneală, dacă ne aruncăm în vârtejul 
vieţii având curajul şi responsabilitatea de a trăi 

aşa cum simţim, putem muri împăcaţi. 
Altfel, murim greu pentru că murim cu 
viaţă netrăită, cum ar spune Nietzsche.  

Dincolo de idei, relaţiile pe care le avem 
cu ceilalţi pot diminua considerabil angoasa 
morţii. Singurătatea amplifică angoasa, pe 
când relaţiile personale sunt condiţie sine 
qua non a fericirii. Prezenţa celuilalt, 
empatia, împărtăşirea temerilor, dăruirea de 
sine şi recunoştinţa celorlalţi, transmiterea 
influenţei prin propriul exemplu ne ajută să 
trăim mai bine şi să murim mai uşor. Yalom 
crede că cu cât ne înăbuşim propria viaţă, 
cu cât ne izolăm mai mult, cu atât ne vom 
amplifica angoasa faţă de moarte. 

Dacă modul în care murim reprezintă o 
măsură a modului în care am ştiut să trăim, 
cartea lui Irvin Yalom ne învaţă, pe de-o 
parte, să trăim mai bine, pentru că ne învaţă 
să preţuim ceea ce încă mai avem; pe de 
altă parte, cartea lui Yalom ne învaţă să 
murim pentru că ne face să înţelegem 
statutul inevitabil şi firesc al morţii 
personale. Până la urmă, gestul de a privi 
moartea în faţă nu are nimic morbid. 
Dimpotrivă, este un act care ne împacă cu 
un dat existenţial fundamental şi ne face să 
preţuim la adevărata lor valoare clipele de 
lumină ale vieţii. Dacă înţelegem că „din 
clipa în care se naşte, omul este destul de 
bătrân ca să moară” (Johannes von Tepl), 
vom şti să ne bucurăm mai mult de viaţă şi 
vom şti şi să murim.  

  Gerard STAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIAŢA CA 
TEST DE 

REZISTENŢĂ 
 

Comparat cu Joyce sau Kafka, dar şi cu 
nefericitul nostru Blecher, cred eu, englezul 
W.N.P. Barbellion  este autorul unei singure 
cărţi: Jurnalul unui om dezamăgit, „unul 
dintre cele mai emoţionante jurnale scrise 
vreodată”. Reeditat, tradus în suedeză, 
franceză, italiană, olandeză, spaniolă, 
fascinându-l pe Raymond Queneau sau pe 
Emil Cioran, pe alţi numeroşi scriitori, el a 
rămas necunoscut cititorilor români până în 
2008, când a apărut la Editura Humanitas, în 
excelenta traducere a Ancăi Bărbulescu şi cu 
prefaţa lui  Mircea Vasilescu. 

Trăind revoltător de puţin, W.N.P. 
Barbellion, de fapt pseudonimul lui Bruce 
Frederick Cummings, 1889-1919, s-a format 
ca un autentic intelectual, pasiunea lui, încă 
din copilărie, fiind Cunoaşterea: a Naturii, a 
Oamenilor, a Artei, a Vieţii.  Condamnat de 
timpuriu, când încă îşi planifica o strălucită 
carieră în entomologie, la chinuitoare 
suferinţe, fizice şi psihice, cauzate de o boală 
incurabilă, scleroză în plăci, tânărul şi-a 
acceptat stoic destinul. Transformându-l, cu o 
admirabilă inteligenţă şi neobosită perse-
verenţă, într-un test de rezistenţă, într-o 
continuă luptă cu moartea. Smulgând Clipei 
trăite uimire şi încântare, tensionate până la 
atingerea stării de „fericire torenţială”, vecină 
extazului. După aflarea verdictului dat de 
medici, el îşi focalizează forţa creatoare 
exclusiv pe caietele Jurnalului. Îşi urmăreşte 
microscopic trăirile proprii, îşi interpretează 
spusele, gesturile, gândurile, rămânând 
constant, şi definitiv, interesat de „arhitectura 
gotică a propriului suflet fantast”. Observând 
şi observându-se, reflectând, simţind, iubind şi 
urând, citind, mereu citind, ascultând muzica 
eliberatoare, resimţind acut izolarea socială ca 
pe o suferinţă, curajosul tânăr şi-a potenţat 
lucid trăirile, atingând chiar desăvârşirea 
calmului, a fericirii, pentru a putea spune, 
fâ i l fii d ăi f ”

sfârşitul fiind aproape, „ am trăit, am fost 
eu”. Se construieşte permanent pe sine, 
tratându-şi dezagregarea fizică – cu arsenic 
sau stricnină –, ameliorând-o în ardenţa 
unei nobile spiritualităţi. 

Excelent prozator, fin cunoscător al 
limbii engleze, la nivel dialectal chiar, 
Barbellion îmbină în pagină tragismul 
inevitabil cu specialul umor englezesc. 
Râzând enorm şi văzând monstruos, 
realizează o diversă şi savuroasă portre-
tistică sau liliputane bijuterii epice. 
Manifestându-şi, cu dezarmantă sinceritate, 
dragostea pentru Londra, dar şi pentru 
întinderile înverzite, cu atmosfera lor 
bucolic odihnitoare, ca şi pentru fermele de 
vacanţă. Considerându-se, cu netrucat 
cinism, „ ceva între maimuţă, cameleon şi 
meduză”, el îndură, se supune permanent 
exacerbatei sale sensibilităţi. Alternând 
gravitatea cu veselia, optimismul cu 
pesimismul, iubirea de sine cu dezgustul de 
sine, W.N.P. Barbellion susţine o exem-
plară lecţie de asumare inteligentă şi 
creativă a Timpului de trăit: „ N-am decât 
douăzeci şi opt de ani, dar în anii aceştia 
puţini am comprimat o viaţă destul de 
lungă: am iubit şi m-am căsătorit şi am o 
familie; am plâns şi m-am bucurat, am 
luptat şi am învins, iar când va veni ceasul 
voi fi mulţumit să mor”. 

 
Aurora DABIJA 

 

NO COMMENT 
„Problema e că ficţiunea este prea 

limpede, logică, pe când realitatea n-
are niciodată noimă. (...) Fraţii 
Karamazov are atât de puţină noimă  
încât e aproape reală.” 

„Poate că realitatea totală este 
întotdeauna prea jenantă pentru a fi 
consemnată, prea lipsită de noimă sau 
prea oribilă ca să rămână neficţio-
nalizată. Cu toate astea, e de-a dreptul 
exasperant dacă se întâmplă să cunoşti 
cum au stat lucrurile în realitate; ba e 
de-a dreptul o insultă să fii fraierit de o 
melodramă de duzină.” 

„Mai degrabă mi-aş lăsa fiicele pe 
mâna lui Casanova decât să-mi încre-
dinţez secretele unui romancier. Focu-
rile literare sunt mai învăpăiate decât 
cele sexuale. Iar jurămintele literare 
sunt mai fragile decât cele matrimo-
niale sau decât cele mona-stice.” 

 „Micul Jonny se clasa tot primul, 
al doilea, al treilea; Dumnezeu nu era 
decât un concurent din coada clasa-
mentului.” 

„... nu poate exista o ştiinţă a 
istoriei – fiindcă niciodată nu poţi testa 
adevărul ipotezelor tale.” 

„E mai bine, totuşi, să o iei pe o 
cale greşită decât să te rătăceşti 
complet.” 

„În acele zile eram atât de plin de 
dragoste încât aş fi putut iubi şi un 
crocodil; aş fi putut iubi şi o caracatiţă.” 

„Moartea, de preferinţă violentă, de 
preferinţă sub forma viscerelor şi a 
descompunerii – e una din poftele 
copilăriei. O poftă aproape la fel de 
puternică precum  aceea pentru păpuşi, 
dulciuri  sau jucatul cu organele geni-
tale. Copiii au nevoie de moarte ca să 
aibă parte de nişte noi senzaţii tari, 
dezgustător de delicioase. (...) Şi chinul 
acela cumplit de-a trebui să te ridici şi 
să reciţi în faţa întregii clase!” 

„E nespus de greu astăzi, când poţi 
discuta despre orgasm la supă şi despre 
flagelare la îngheţată, este extraordinar 
de greu să-ţi mai aduci aminte de 
vigoarea vechilor tabuuri, de profun-
zimea tăcerii în care erau învăluite 
acestea”. 

 

(Aldous Huxley, Geniul şi zeiţa, 
Polirom, 2009, Ziarul de Iaşi, 2010)  

 

Tudor NICOLESCU 
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E de preferat – pentru mai bună judecată – a nu forţa 
comparaţia, dar un film ca acela văzut pe canalul 2, în una din 
seri, prin simbolistica lui subţire, te împinge, vrei nu vrei, să cauţi 
comparaţia cu ce se întâmplă, cu ce s-a întâmplat în jur. În mare 
(deşi povestea din film se pretează la o tentantă detaliere), e vorba 
de soarta unui ins de o evidentă ingenuitate şi curăţenie 
sufletească, ajuns într-un spaţiu interlop, dominat de atracţia 
bărbat-bărbat, un conclav mascul extrem de ademenitor prin 
rafinament dar şi prin agresivitate, ins care alunecă treptat, sub 
ochii noştri măriţi, în braţele vânjoase ale unuia dintre practicanţi, 
exemplar defel promiscuu, dimpotrivă, om de spirit, scriitor în 
vogă. Nu ne dăm seama dacă plăcutul erou cade într-adevăr în 
virilele mreje, dar suntem lăsaţi să credem că tenataţia la care este 
supus nu-i displace, ba... În sfârşit – şi aici vine întorsătura, vine 
momentul „tezist”: femeia. Femeie la fel de vicioasă, în 
preocupările ei, ca şi bărbaţii din clarobscurul clan. Femeie care, 
ghicind natura curată a insului curtat de masculi, îl converteşte, 
are perspicacitatea de a-l (re)aduce la normalitate. Şi, de data 
aceasta, chiar vedem cum se consumă faptele, vedem ce delicii 
fireşti poate procura o legătură care se relevă nu doar în pat, ci şi 
în... anima celor doi parteneri. 

Dacă e să urmărim până la capăt povaţa finuţă a poveştii, 
atunci putem conchide că homosexualitatea a pierdut cu 1-0 în 
faţa amorului lăsat de Cel de Sus pe pământ. Dacă însă 
televiziunea (de stat) a contat pe aruncarea de praf  în ochi, adică: 
vedeţi, trăim într-un stat democratic, în care televiziunea (de stat) 
se aliniază, şi ea, normelor internaţionale în materie, deci dacă t.v. 
a contat pe naivitatea noastră, a eşuat. Pentru că filmul, de o 
calitate excepţională, fie zis, numai câştig de cauză homo-
sexualităţii nu acordă. 

Buuun. Totuşi, comparaţia... 
Cunosc un pictor de indubitabil talent, care, prin anii ’80, 

nemaiputând rezista cântecului de... matroz (era să spun de 
sirenă) al puterii, a părăsit arta viguroasă, distinctă, cu multe 
prezenţe în ţară şi în străinătate, şi a trecut, cu arme şi bagaje, 
de partea muşchetarilor cu trompete şi tromboane,  
confecţionând, nu fără oarecare fast componistic, sloganuri 
plastice de cea mai compromiţătoare speţă. Ei bine, cea care, 
ca şi în filmul văzut, a reuşit modificarea comportamentului 
acestui artist autentic, a fost tot ceva de gen feminin, să nu 
spun vorbă mare... conştiinţa. S-a desprins brusc de 
formaţiunea de alămuri şi s-a retras între cele bune ale 
atelierului. Folosind însă şi declaraţii curajoase la Europa 
liberă. În sensul că ştie prea bine: gestul meu de... trădare nu e 
prea fotogenic din mai nici un unghi de vedere, dar... asta-i 
situaţia: am decis. Şi decizia a rămas fermă. Au apărut 
privaţiunile (a se citi dispariţia achiziţiilor), a apărut 
marginalizarea. Marginalizare ce proscrisului i-a prins bine, 
putându-se concentra asupra proiectului său vital, cel care-i 
conferise, la început, prestigiu. 

Ce face acum? 
Lucrează şi se simte împăcat cu cele bune şi fireşti ale 

lumii. E pur şi simplu fericit în lumea în care trăieşte. Mai 
poate fi în stare de compromisuri? 

Frumoasa şi seducătoarea femeie tânără din film, văzând 
că întâmpină rezistenţă din partea bărbatului de a-l sustrage 
clanului pervers, şi simţind că începe să se îndrăgostească de 
el, devine conciliantă, raţionând cu voce tare: văd că îţi plac 
ăştia, dar nu e crimă să alternezi, să faci, of, amor cu ei, dar, 
din când în când, şi cu mine. 

Spre fericirea noastră – şi a amicului pictor – clanul 
ademenitor al atleţilor cu tromboane şi trompete a dispărut. 
Aşa că ce-i mai rămâne? Cui să-şi mai distribuie amorul? 
Decât propriei convingeri întru frumos. 

 

Val GHEORGHIU 

Trei zile, în Iaşi, cu regizorul Dan Piţa. Câteva dintre 

filmele lui – Nunta de piatră (realizat împreună cu Mircea 
Veroiu), Concurs, Faleze de nisip şi Femeia visurilor – au fost 
prezentate la Universitatea „Petre Andrei”, la Universitatea de 
Arte „George Enescu” şi la Casa de cultură „Mihai Ursachi” din 
Copou. Toate au fost urmate de discuţii cu spectatorii, în care 
regizorul a făcut substanţiale mărturisiri de creaţie, şi-a expus 
crezul artistic, a dezvăluit dificultăţile pe care le-a întâmpinat de-a 
lungul celor patru decenii de activitate cu casele de producţie, cu 
cenzura, cu actorii din distribuţie etc. 

Filmele revizionate acum mi-au întărit convingerea – pe care 
ne-o formulasem în timp – că Dan Piţa este un adevărat lider al 
generaţiei de regizori români impuşi încă înainte de 1989 (Mircea 
Veroiu, Mircea Daneliuc, Al. Tatos, Alexa Visarion, Nicolae 
Mărgineanu), lider care a rămas în aceeaşi poziţie şi în perioada 
actuală. 

Dintre filmele revăzute acum şi comentate împreună cu 
regizorul într-o convorbire tv., dar şi în faţa cinefililor prezenţi, 
mă opresc doar la Faleze de nisip, realizat în 1983, după romanul 
„Zile de nisip” de Bujor Nedelcovici. 

Interesul cu care l-am urmărit – evident, cu alţi ochi decât în 
1983 – era motivat nu doar de valoarea lui ideatică şi estetică, ci 
şi de faptul că fusese un film interzis imediat după premieră. Se 
lăsase atunci să se înţeleagă faptul că interzicerea se datora 
întâmplării că scriitorul Bujor Nedelcovici (autor al scenariului 
împreună cu Dan Piţa) alesese calea exilului; era însă o manevră 
prin care se abătea atenţia de la conţinutul filmului. Căci, dacă ar 
fi fost în cauză doar numele lui Bujor Nedelcovici, „trădătorul de 
ţară!”, acesta ar fi putut fi cu uşurinţă eliminat de pe generic – 
cum se petrecuseră lucrurile şi cu alţii – şi filmul, în care se 
investiseră bani grei, şi-ar fi urmat liniştit drumul spre public. 
Faleze de nisip însă a deranjat prin ceea ce spunea, prin ceea ce 
sugera, prin ceea ce dezvăluia: condiţia morală lamentabilă a 
unei societăţi româneşti aflate în derivă. Filmul nu respecta 
„preţioasele indicaţii” de a oglindi realităţile socialiste, nu 
promova chipul omului nou „constructor al etc., etc.” şi nu 
contribuia la edificarea conştiinţei înaintate. Dimpotrivă: el 
arăta un contemporan al nostru – chirurgul Theodor Hristea – 
cu o morală negativă (dacă se poate spune aşa), a cărei 
dominantă era egoismul feroce, monstruos; un contemporan al 
nostru care nu se vedea decât pe sine, care nu se accepta decât 
pe sine, care nu admitea că el s-ar putea înşela vreodată, că s-ar 
putea ca el să nu aibă dreptate sau să fie contrazis. O asemenea 
de neclintit convingere şi o asemenea nebună zbatere pentru a 
şi-o impune – cum dovedeşte eroul filmului lui Piţa – ţin de o 
boală numită paranoia. Unde au văzut Bujor Nedelcovici şi Dan 
Piţa un asemenea „erou”?!? Putea el exista printre oamenii noi 
din România? Nicidecum! Adică, unul s-ar fi găsit fără prea 
mari eforturi de a-l căuta, dar despre acela nu se puteau face 
decât filme festive. Şi pe urmă ce mai sugera filmul? Mai 
sugera că eroul nostru contemporan va fi, până la urmă, victima 
propriei ambiţii, propriei nebunii de a-i convinge pe ceilalţi de 
convingerile sale (eronate). Păi asta nu era de-a dreptul o 
ameninţare la adresa „celui mai iubit... etc. etc.”? Dan Piţa şi 
Bujor Nedelcovici să zică mersi că au scăpat doar cu 
interzicerea filmului. 

Se vede că Dulea n-a citit până la capăt mesajul. Cred că el 
s-a oprit doar la primele lui sugestii – şi acelea suficiente pentru 
veto-ul dat. Cum adică? – şi-o fi zis el – un tânăr muncitor (al 
doilea erou contemporan al filmului) să ucidă un medic pentru 
că acesta îl sâcâie?! 

Dar să spunem, pe scurt, povestea în forma ei exterioară 
(căci ceea ce e pe dedesubt am spus deja). Un medic, chirurg 
celebru (Victor Rebengiuc), îşi petrece vacanţa la mare, cu 
iubita (Carmen Galin) şi cu un prieten (Marin Moraru). Într-o 
zi, le sunt furate lucrurile de pe plajă (nişte fleacuri, după cum 
spune medicul: casetofonul, ceasurile, bijuteriile femeii, banii). 

 
 

PRIMII REGIZORI MADE IN IAŞI 
 

În urmă cu trei ani, când Universitatea de Arte „George 
Enescu” Iaşi anunţa înfiinţarea unei secţii de Regie, în cadrul 
Departamentului Teatru, destinul unui asemenea proiect părea 
învăluit în enigmatice interogaţii. Cine avea să se înscrie, cine 
avea să predea, cum urmau să se deruleze cursurile, pe ce 
urmau să cadă accentele în formarea viitorilor directori de 
scenă?!  

Treptat, lucrurile s-au clarificat, astfel încât, vara aceasta, 
a absolvit prima promoţie de regizori ieşeni. Octavian 
Jighirgiu, Nucu Ionescu, Viorel Vârlan, Alexandru Savu, 
Vasilica Blohat, Florin Caracala şi Petco Stoianov au fost, cu 
toţii, studenţi la clasa lui Ion Mircioagă. Primii patru, actori 
experimentaţi, absolvenţi ai secţiei de Actorie a aceleiaşi 
instituţii de învăţământ, ceilalţi – tineri entuziaşti, cu 
„recidive” în zona activităţilor teatrale (Florin Caracala a 
semnat regia altor câteva spectacole, Vasilica Blohat a fost 
asistent de regie la spectacolul lui Radu Afrim, de la 
Naţionalul ieşean, „Dawn Way”, iar Petco Stoianov, studentul 
bulgar, a făcut asistenţă de regie la spectacolul lui Ovidiu 
Lazăr, „Oameni de nimic”). O clasă pe cât de compactă, pe 
atât de diversă ca atitudini individuale, ca viziuni particulare 
de a privi arta spectacolului. O demonstrează opţiunile asupra 
textelor ce s-au constituit în montări pentru examenele 
susţinute recent: de la „Deşteptarea primăverii” de Frank 
Wedekind (Nucu Ionescu), la „Azilul de noapte” de Gorki 
(Octavian Jighirgiu), de la „Nora” ibseniană (Florin Caracala) 

Hoţul e văzut fugind cu prada şi, a doua zi, tuturor li se 
pare că-l recunosc pe hoţ în persoana unui tânăr (Gh. Visu). 
Poliţie (pardon: miliţie), anchetă, declaraţii, înfăţişări etc. 
Deşi femeia şi prietenul se îndoiesc de identitatea hoţului, 
chirurgul o ţine morţiş că e sigur pe ceea ce a văzut şi nu se 
lasă până ce nu-l bagă pe tânărul (nevinovat!) în puşcărie. Dar 
cu asta nu se termină. Puştiul (aşa i se spune tânărului) 
ispăşeşte pedeapsa, apoi reintră în viaţa normală; se 
căsătoreşte, munceşte (mai retras şi mai închis în sine ca mai 
înainte, evident marcat de nefericita întâmplare). Medicul – ca 
orice criminal care se întoarce măcar o dată la locul crimei – îl 
caută pe tânăr, obsedat de ideea că acesta nu recunoscuse, de 
fapt, că ar fi fost vinovat şi că astfel convingerea lui, a 
medicului, nu s-a confirmat; ceea ce pentru el era inadmisibil. 
Vine deci, din nou, pe malul mării, îl găseşte pe tânăr la 
munca lui şi începe din nou teroarea: să recunoască, să 
recunoască, să recunoască!... Excedat, tânărul urlă să fie lăsat 
în pace şi – evident, nedându-şi seama ce face, mai mult ca un 
gest de apărare – îi înfige în burtă scula cu care lucra. Fug 
amândoi pe faleză, Puştiul ca să scape, chirurgul, rănit, ca să-l 
ajungă şi să-l convingă să recunoască furtul! Până la ultima 
suflare el îşi strigă obsesia. 

Cu asemenea formă de egotism, de iubire de sine, de 
inacceptare a vreunei alte păreri decât cea proprie eram 
obişnuiţi. De aceea era periculos să vedem filmul atunci, în 
1983. Mai ales că el propunea o soluţie, vai!, total 
inacceptabilă: moartea paranoicului personaj, victimă a 
propriilor idei fixe. 

Sigur, naraţiunea cinematografică nu-i atât de simplă, cum 
am schiţat-o noi aici. Ea are ramificaţii sociale şi psihologice 
mai bogate: relaţia medicului cu iubita, radiografia puterii 
executive (care, ca şi în „Reconstituirea” lui Pintilie, e de o 
indolenţă criminală), discretele investigaţii în medii sociale 
vitregite de soartă, etc. colorează viu şi viguros tabloul de 
epocă (o „epocă de aur”, evident) a cărei imagine neiertătoare 
ne-o oferă Faleze de nisip. 

Excelenta imagine semnată de Vlad Păunescu, 
interpretarea actoricească impecabilă, viziunea regizorală 
modernă sunt calităţi asupra cărora spaţiul nu ne îngăduie să 
ne oprim. Toate la un loc, însă, contribuie la situarea filmului 
printre realizările de prestigiu ale lui Dan Piţa şi ale 
cinematografiei noastre. Readucerea lui în faţa publicului 
cinefil este un gest de necesară recuperare. 

 

Ștefan OPREA 
 
 

la „Ivanov”-ul cehovian (Vasilica Blohat), de la adaptarea după 
celebra „Mary Poppins” (Viorel Vârlan) la colajul pe texte de 
Caragiale (Alexandru Savu). Sub semnul diversităţii stau şi 
spaţiile de joc pe care le-au ales tinerii regizori. Nucu Ionescu a 
preferat sala mare a Ateneului, acolo unde, nu o dată, a evoluat ca 
actor. Tot Ateneul a fost alegerea lui Florin Caracala, de astă 
dată, însă, fiind vorba de o scenă mică, inteligent construită de cel 
care, în 2009, monta aici „Fast Forward. Now Rewind”. 
Alexandru Savu şi-conceput spectacolul pentru scena Casei de 
Cultură din Bârlad, acolo unde joacă trupa Teatrului „Victor Ion 
Popa”, trupa din care însuşi Alexandru face parte. Şi Viorel 
Vârlan a regizat „acasă” (la Teatrul „Luceafărul”), în timp ce 
Vasilica Blohat a avut şansa de a lucra în unul din spaţiile 
Teatrului Naţional – Sala Uzină. Cea mai interesantă utilizare a 
spaţiului de joc a venit din partea lui Octavian Jighirgiu, care a 
văzut în clădirea Băii Turceşti un loc potrivit (un squat) pentru 
azilul gorkian. 

Evident, spectacolele sunt diferite calitativ. Ideile puternice, 
generoase din punct de vedere al interpretării operei scrise, 
coexistă cu lecturi superficiale ale textului, concepţiile estetice 
mature stau alături de naivităţi inerente începutului, seriozitatea 
abordării e secondată de gratuităţile artistice, lucrul cu actorul îi 
interesează pe unii şi îi lasă reci pe alţii, la fel cum distribuţiile 
par uneori ideale, iar alteori sunt făcute pe formula lui „cu ce 
avem”. Este de sperat că se va mai auzi de numele enumerate mai 
sus, la fel cum aşteptări există şi de la promoţiile următoare. Să 
fie într-un ceas bun!  

 

C. CĂLIN 

brize
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Victor Rebengiuc în „Faleze de nisip” 
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Îngropați-mă pe după plintă (dramatizare după romanul lui 

Pavel Sanaev) a avut premiera la Sala Izvor a Teatrului Bulandra 
din București în primele zile ale lunii ianuarie 2011. Atunci când 
ningea și afară, nu numai pe scenă. Pe vremea când de abia 
izbuteau spectatorii să se scutere de confetiile care, la finalul 
spectacolului, împânzesc deopotrivă scena și sala, parcă pentru a 
mai întări o dată comuniunea specială ce se stabilește între cele 
două spații, o comuniune ce face, oricând și oriunde, ca un 
spectacol să fie și mai bun, și mai emoționant, și mai dătător de 
bucurie pentru ca apoi, afară, dacă aveau noroc, să îi întâmpine 
fulgii de nea. Nu am avut șansa de a ajunge la premieră și din tot 
felul de pricini, întâlnirea mea cu cea mai recentă montare pe o 
scenă românească semnată de Yuryi Kordonskyi s-a amânat, 
poate, neîngăduit de mult. Dar – cine știe? – poate că această 
amânare a avut rostul ei. Am văzut Îngropați-mă pe după plintă 
la începutul ultimei decade a lunii iunie. Atunci când afară e 
cald, când puține mai sunt teatrele ce mai programează 
spectacole fiindcă se spune că puțini ar mai fi spectatorii doritori 
să le vadă, când nici nu mai poate fi vorba despre premiere. Însă 
la Bulandra încă se joacă, iar publicul e numeros. Precum 
odinioară, când Municipalul creat de doamna Bulandra și adus 
de Liviu Ciulei la rangul de marele teatru de artă al țării era 
locul unde se întâmplau evenimente, așa după cum scria undeva 
scenograful Radu Boruzescu. 

Mărturisesc că am luat drumul Bucureștiului nu în mod 
special spre a vedea spectacolul lui Kordonskyi, ci spre a o vedea 
și a mă vedea cu Mariana Mihuț, interpreta rolului principal 
feminin, actriță despre care intenționez să scriu o carte. Și mă 
bucur să pot spune că am avut noroc. 

La reprezentația văzută de mine a luat parte și regizorul. Nu 
mi-am putut reprima tentația de a-i urmări, din când în când, 
reacțiile, concentrarea, de a-i surprinde emoțiile, de a mă înfrupta 
din ele, de a mă bucura de acestea. Actorii au jucat admirabil, 
aproape fără cusur și nu încape îndoială că au simțit că timpul s-a 
întors din drum (să-l fi ajutat oare în demersul său atât de rar 
scenotehnica de ultimă oră, disponibilitățile turnantei cu cinci 
viteze sau jocul cu memoria la care cheamă personajul-narator 
Sașa Saveliev?) și că au din nou premieră. Drept pentru care, la 
sfârșit, l-au poftit pe scenă, alături de ei, pe regizor. Unul dintre 
interpreți și-a detașat simbolicele aripi de înger care au apărut în 
ultimele momente ale spectacolului și i le-a așezat pe spate lui 
Yura. Mariana Mihuț, care preț de patru ore a interpretat-o pe 
Nina, o femeie în vârstă, autoritară, aparent rea, puțin nebună, 
dar mai ales o mare simulantă și speculantă a nebuniei deoarece 
mai degrabă face pe nebuna, s-a așezat la aplauze într-un leagăn 
și, dintr-o dată, pe nesimțite, a devenit tânăra actriță pe care unii 
și-o mai amintesc din Nunta lui Figaro ori din Acești îngeri triști, 
din Ciuta sau din Furtuna. Prin târg și prin lumea comentatorilor 
profesioniști se spune că spectacolul e prea lung. Da, e adevărat, 
durează, după cum spuneam, patru ore și ceasul meu de critic l-a 
simțit astfel. Adică puțin prea lung. Cred că ar putea fi mai scurt 
cu vreo 15-20 de minute. Însă spectatorul cinstit din mine și care 
nu dorește să bage vină cu orice preț fiindcă așa i-ar cere regulile 
profesiei nu a fost deranjat de sfertul acesta de oră suplimentar. 
Nici dramaticitatea adaptării nu e tocmai ireproșabilă. Există încă 
mult epic în intimitatea ei, în construcția ei de detaliu, ceea ce face 
sarcinile interpreților încă și mai dificile. 

 
 

COLOMBO 
A murit blajinul Colombo şi parcă ne-a dispărut un prieten! 

Rămâne, în ascunse sertăraşe ale memoriei, câte-o imagine 
a unor personaje greu de aşezat altunde decât în fericita 
grădină a tinereţii fără bătrâneţe. Peter Falk, mărunţelul insipid 
cu un ochi de sticlă, despre care cineva spunea că „mereu 
arată ca o victimă a inundaţiilor”, făcea parte dintr-o astfel de 
galerie mitică a exceptaţilor neatinşi de scurgerea anilor şi 
exoneraţi de divina pedeapsă cu moartea. Şi, de fapt, 
vedeam nu atât actorul, cât eroul căruia îi dădea viaţă, 
transferul de simpatie făcându-se instinctiv şi automat – doar 
anunţurile din gazete nu menţionează decesul lui Peter Falk, 
ci moartea lui Colombo. În umbra „locotenentului” de pe ecran 
(cum de n-o fi primit şi el câte-o stea din când în când, la 
vechime, nu la excepţional?) s-a aflat un omuleţ cât se poate 
de real, cu o biografie total deosebită de aceea a personajului 
întruchipat. Peter s-a născut (1927) într-o familie de evrei 
care, din cauza persecuţiilor rasiale, a fost nevoită să 
emigreze în Apus. Dacă rămânea, cine ştie ce se alegea! La 
trei ani, Peter este diagnosticat cu cancer şi pierde un ochi. 
Nimic nu-i prevestea cine ştie ce carieră, chiar dacă a fost cel 
mai bun din clasa lui la liceu şi, mai târziu, îşi ia o dublă licenţă 
(litere şi ştiinţe politice), adăugându-şi şi un masterat în 
administraţie publică. Încearcă să se angajeze în marina 
militară a SUA; află amănunte despre testul acuităţii vizuale 
şi-şi pregăteşte o şmecherie care să-i ascundă nefunc-
ţionalitatea ochiului stâng. N-a ţinut, aşa că Peter ajunge... 
bucătar pe un vas comercial! („Să fii bucătar marinar/ Pe vas 
uragane să-nfrunţi...”). Ani în şir a curăţat morcovi şi a 
porţionat pilaful; am încercat să mi-l închipui făcându-şi 
meseria cu seriozitatea şi chiar virtuozitatea pretinsă de 
pregătirea bucatelor într-o cuhnie legănată de valuri – imposibil!

Un sentimentalism ascuns în cuvinte, exerciții de retorică și 
blesteme preț de vreo trei ore și jumătate, trei ore și trei sferturi. 
Dar care se arată în toată umanitatea lui sfâșietoare în monologul 
final, în care Mariana Mihuț se întrece pe sine. În care personajul 
dă cărțile pe față. În care se arată în toată vulnerabilitatea sa. În 
care i se dezvăluie și își deșartă condiția de reîntruchipare 
modernă a Regelui Lear. Condiție de care era, de altminteri, 
conștientă și pe care s-a temut să și-o asume sau să și-o 
recunoască. A cărei asumare a amânat-o cât a putut mai mult 
conștientă fiind de realitatea că totuși ora decontului va veni. Oră 
la care va sta față în față doar cu ușa închisă a fiicei sale. Oră 
când pe patul din încăperea în care i se interzice accesul zace 
nepotul bolnav și căruia, de data aceasta, nu îi va mai putea da 
nici măcar o singură  pilulă din mulțimea de medicamente 
procurate cu trudă. Medicamente care nu știu cât bine îi făceau 
lui Sașa, dar care ei, Bunicii, îi serveau întru afirmarea unicității 
și utilității ei. Cu speranța vană că fie și așa va avea parte de un 
pic de iubire. Pentru picătura aceea de iubire, Nina a făcut orice. 
Și-a construit un rol. E drept, făcând asta a compensat încă o 
frustrare a vieții sale. Aceea de a nu fi putut să fie actriță, așa 
cum a fost soțul ei, cum a fost chiar fiica ei, în pofida condiției ei 
de actriță ratată. Nina a jucat rolul de nebună în vremea 
războiului spre a-și pune viața la adăpost, joacă rolul nebunei la 
vârsta senectuții pentru a-și asigura un pic de iubire. Pentru un 
dram de iubire mai blestemă o dată. Bătându-se precaut peste 
gură. E de urmărit fiecare gest, fiecare mișcare, dar mai cu 
seamă fiecare inflexiune a vocii Marianei Mihuț. Nici un cuvânt 
nu e rostit fără a avea un sens, fără a dobândi vreo conotație. 
Nici un accent nu cade la întâmplare. Nici o silabă nu e mai 
lungă decât se cuvine. Fiecare vorbă are muzica ei și se 
îngemănează cu muzica tristă, cântată la violoncel, ce scaldă, 
completează, contrazice, contrapunctează aproape fiecare 
secvență, fără a fi vreodată de prisos. Îngropați-mă pe după 
plintă sau frumusețea spectacolului imperfect ce îți pare superb, 
sans défaut, grație actorilor. Îngropați-mă pe după plintă – încă 
un argument în favoarea unei cărți despre Mariana Mihuț. Și – 
de ce nu? – poate un posibil declic pentru o viitoare carte despre 
Marian Râlea. 

Mircea MORARIU 

 
Ce altceva să facă, dacă i-a fost respinsă cererea de 

angajare la C.I.A. fiindcă... un spion făr-de-un ochi bate la 
ochi! Începe să joace teatru cu trupe de amatori. Ajunge, cu 
roluri mici, pe Broadway, pentru ca, la apogeul carierei 
teatrale, să-l joace pe Tartuffe (iar încerc să mi-l închipui; 
parcă-parcă aici ar merge). Îl descoperă cinematografia şi 
are un mare noroc: în 1967, Bing Crosby refuză ca 
neinteresant rolul ce i se propunea în noul serial „Colombo”. 
La nevoie şi la înghesuială, regizorul (Steven Spielberg!) 
apelează la Peter Falk. A fost adevăratul debut al unei 
cariere strălucite – patru premii Emmy, două nominalizări la 
Oscar, peste două miliarde de telespectatori! Falk nu era un 
simplu interpret înzestrat cu har şi obedienţă actoricească, 
ci se implica în rotunjirea decupajului regizoral, aparţinân-
du-i în bună măsură rotunjirea desenului caracterologic al 
personajului principal, naturaleţea şi umorul dialogurilor. Îl 
preţuim pe Colombo-Falk în primul rând pentru că întreg 
serialul nu-i altceva decât un graţios şi convingător elogiu 
adus inteligenţei. Apoi, fiindcă lasă în rastel armele grele ale 
genului, sexul şi violenţa. Desigur, şi pentru că a izbutit să 
întoarcă pe dos imaginea-standard a justiţiarului tradiţional, 
aşezând în loc o făptură voit insipidă şi (aparent) 
vulnerabilă, înfăşurată într-un trenci boţit şi morfolind acelaşi 
trabuc stins şi re-aprins... A jucat şi categoria de roluri 
opuse, el devenind odiosul criminal căutat – drept pentru 
care a fost (hazul hazului!) arestat pe aeroporturile din Paris, 
Moscova, Havana, Genova, Belgrad, Trieste. S-a descurcat 
de fiecare dată, numai Alzheimer-ul nu l-a putut înfrunta şi, 
spre sfârşitul vieţii, nici nu mai ştia cine a fost Colombo. Au 
rămas după el cei zece câini pe care-i iubea şi o familie 
complicată, care se ceartă în tribunale pentru averea 
„locotenentului”. A trecut dincolo la 83 de ani, dar, cum îl 
ştim, mereu este capabil să se întoarcă de la uşă spre a 
strecura întrebarea esenţială... 

R. Sv. 

VIAȚA – MOD DE ÎNTREBUINȚARE 
Mai există și repetiții, unele lucruri se spun de două ori, 

de trei ori. Mai cu seamă în scena dintre Claudiu Stănescu 
(Bunicul) și Valentin Popescu (vecinul Tolea), însă 
interpreții sunt atât de buni, atât de umani încât această 
observație de critic cusurgiu chiar nu mai contează. Cum 
foarte bună e și Andreea Bibiri, o mamă căreia, ca urmare a 
vinilor ei reale ori imaginare, din egoism dar și dintr-un 
amestec de dragoste și severitate, Bunica Nina i-a luat locul 
și i-a anulat pentru o vreme dreptul de a-și crește copilul. 
Mai încolo Mama, încă tânără, cu un rost în viață încă nu 
tocmai bine precizat, se va hotărî cu greu să își înfrunte 
propria mamă, dar și să încerce, ezitant, să ia în piept viața. 
Să vadă și să înțeleagă care e modul ei real de  întrebuințare. 
Buni sunt și Vlad Oancea (Tolea, piticul vampir), și Profira 
Serafim (în rolul minuscul al asistentei medicale Sonia), ca 
și Taisia Orjehovschi, Sorin Flutur, Vladimir Purdel, Andrei 
Huțuleac (Alte persoane), la urma urmei figuranți, dar fără 
contribuția cărora nici Yuryi Kordonskyi, nici scenografa 
Nina Brumușilă nu ar fi putut face ca jocul amintirii să 
treacă în spații diferite: casa Bunicii, casa Vecinului, casa 
Mamei, în fața ușii Mamei ș.a.m.d. Și nu doar în spații, ci și 
în vremuri felurite. Lui Marian Râlea i-a revenit sarcina de 
a-l juca pe Sașa Saveliev, ba în ipostaza de copil de 7 ani, ba 
în aceea de copil de 9 ani, ba în cea de tânăr de 24 de ani, 
rememorator al propriei sale vieți și al felului în care și-a 
întrebuințat-o. Dar și al modului în care și-a întrebuințat 
iubirea. Care vrea să își explice sieși, explicându-ne totodată 
și nouă, de ce a iubit-o, dar și de ce n-a iubit-o, pe Bunica 
(deși îi spunea mereu, așa cum dorea ea, Buni bun), de ce a 
părăsit-o, sfâșiindu-i inima, preferând să își urmeze mama. 
Sașa alunecă pe pojghița subțire a sentimentelor ca și pe 
aceea a memoriei și ne ia și pe noi în această aventură. Nu 
știu dacă Nina, bătrâna nebună din Îngropați-mă pe după 
plintă, e o nouă metamorfoză a arhetipului Maica Rusia. 
Deși în felul dumnezeiesc în care o joacă Mariana Mihuț e 
mult sentimentalism rusesc. Cenzurat cât trebuie și îmbrăcat 
în armura durității. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colombo dregând sosuri şi întorcând friptane? Asta-i 

din cu totul alt film... Renunţă la marină şi devine funcţionar 
contabil – altă ipostază complet nepotrivită. Colombo liniind 
tabele la Secţia Buget a statului Connecticut?  
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decisive, nu subscrie vreunui curent estetic sau program artistic 
exhibând noutatea. Deprinde tehnicile picturale de la câțiva din 
dascăli perindați pe la catedrele Universității de Arte – O. 
Băncilă, N. Tonitza, P. Troteanu, I. Cosmovici. Ca artist, însă, 
este foarte meticulos; îl pasionează arta bizantină, face schițe 
după clasici (Michelangelo), îi plac pictorii spanioli (îndeosebi 
Velázquez și El Greco), este atras de volutele cromatice ale lui 
van Gogh.  Din punct de vedere stilistic, pare greu de încadrat; i 
se recunosc accente impresioniste și fauviste, dar și soluții 
expresive de factură expresionistă. Criticii, nu foarte numeroși, îl 
așează în buna tradiție a Școlii ieșene (alături de Băncilă, Tonitza, 
Cămăruț, Mihăilescu-Craiu), remarcată mai curând pentru 
constanța și recurența unor teme care privilegiază bucolicul, 
nostalgicul, grațiosul, adică o esteticitate prioritar decorativă. 
Boușcă este văzut ca un „adept al culorii și luminii” (Maria 
Hatmanu), „un mare decorator…, straniu și patetic” (Dan 
Hăulică), „adept al purității morale și al frumosului” (Constantin 
Ciopraga). În privința artei sale, percepțiile sunt echivoce: 
„neliniștitoare prin conținutul metafizic” (Dan Hatmanu), 
„poetică și filosofică”, „pictură a sublimității și misteriosului”, 
dar și, oarecum contradictoriu, „solară, luminoasă cât cuprinde” 
(Grigore Ilisei).  

Interesante sub aspect biografic sunt paginile în care Boușcă 
se confesează. Un interviu publicat în presa locală îi divulgă 
„crezul” pictural: „am o credință experimentată o viață întreagă: 
să pictezi numai atunci când s-a concretizat în ființa ta un adevăr 
plastic vizual și pe care să-l poți face vizibil pentru toți cei câți 
vor trece prin fața lucrărilor”. În altă parte, își descrie pictura ca 
interferându-se cu muzica și poezia. A ilustrat cărți de versuri 
(Eminescu, Minulescu), având ocazia de a transpune grafic 
sugestiile poetice romantice și simboliste. Pe lângă numeroasele 
studii de portret și peisaj, Boușcă abordează subiecte cu 
încărcătură mitico-alegorică, religioasă și istorică, împăcând 
gravitatea ideii cu o mobilitate imprevizibilă a formelor și 
culorilor – surprinse îndeosebi în tonuri vii, calde, pastelate. 
Posibilitățile limitate de a călători „în afară” sunt compensate de 
fervori identitare care idilizează „spiritul” și frumusețea locurilor 
natale. „Sunt ieșean, am lucrat în spațiul Iașului toată viața. N-am 
avut posibilitatea să văd muzee străine… Sunt eminamente un 
produs al acestei școli ieșene… Am căutat să exprim culorile 
moldovenești, culorile cerului de apus, oranj și liliachiu.”  

Demersuri de felul celui întreprins de Grigore Ilisei sunt tot 
mai rare. Tocmai de aceea ar trebui apreciat cum se cuvine. Privit 
din dublă perspectivă – biografică și documentară – albumul 
consacrat lui Ștefan Boușcă devine parte a unei arhive necesare, 
menite a evidenția meritele și vulnerabilitățile plasticii autohtone. 
În cazul de față, autorul pariază aproape fără nici o rezervă pe 
cartea biografiei exemplare a lui Boușcă; pictorul este original, 
unic, genial, un model infailibil, vrednic de urmat. Retorica 
superlativă face ca portretul final să fie „pastelat” excesiv, 
căpătând pe alocuri contururi necredibile și vag realiste. 
Temperarea parti-pris-urilor afective, o dată cu nuanțarea dispo-
zitivului critic, ar fi fortificat suplimentar întregul proiect – altfel, 
bine structurat, util, demn de toată atenția. 

Ștefan  Eugen Boușcă a risipit în lume câteva mii de lucrări, 
multe din ele ajunse în locuri neștiute. Din 1983 este afectat de 
Parkinson și abandonează șevaletul. Devine un obișnuit al 
Spitalului Socola și al doctorului Brânzei.  Afectat de suferință, 
își divulgă simpatia pentru Iov, consemnând undeva un pasaj din 
textul biblic în care se vorbește despre virtuțile credinței: „Îți vei 
uita suferințele, Iov, și-ți vei aduce aminte de ele ca de niște ape 
care s-au scurs. Zilele tale vor străluci mai tare decât soarele de 
amiază. Întunericul tău va fi ca lumina dimineții. Vei fi plin de 
încredere și nădejdea nu-ți va fi zadarnică”.  Boușcă a crezut și în 
Dumnezeu, dar și în șansele artei sale. Sper ca viitorul să îi 
confirme întru totul așteptările. 

Petru BEJAN 

TEATRUL SCURT AL LUI 
MATEI VIŞNIEC 

 
L-am reîntâlnit recent pe Matei Vişniec, la Festivalul 

Internaţional de Teatru de la Sibiu, unde şi-a lansat o carte, a 
asistat la un spectacol-lectură, la lansarea unei cărţi, a Danielei 
Magiaru, despre creaţia sa (Matei Vişniec. Mirajul cuvintelor 
calde) şi a acompaniat reprezentaţia trupei franceze Influescenes, 
inspirată de o piesă a sa, Cuvântul progres spus de mamă sună 
terbil de fals. De la Sibiu, dramaturgul a ajuns la Bucureşti, la 
FestCo, şi nu întâmplător i-am dezvăluit traseul prin ţară. Am 
făcut-o pentru că Matei Vişniec, pe lângă meritul uman de a nu 
se fi lăsat afectat de glorie şi popularitate, îl mai are, printre 
altele, şi pe acela profesional, de a răspunde afirmativ, fireşte în 
limitele rezonabile impuse de timpul personal, invitaţiilor care 
înseamnă urmărirea destinului propriilor lucrări. Aşa a ajuns 
rădăuţeanul stabilit la Paris înainte de 1989, cel mai cunoscut 
dramaturg român în viaţă, e drept, de expresie franceză, al 
momentului, cel mai jucat în întreaga lume şi cel mai analizat. 
De câte ori ne reîntâlnim, îmi dăruieşte un nou volum. Mi-a 
dăruit şi acum un exemplar din cea mai proaspătă apariţie 
editorială în limba română, o antologie de teatru scurt reunind 
texte din perioada 1977-2010, intitulată Omul din cerc, editată 
de Paralela 45, în colecţia Biblioteca românească. Cuvântul 
înainte, scris tot de autor, e un mic exerciţiu de hermeneutică a 
ceea „Ce este o piesă scurtă?”, dorind să ofere cititorilor cheia 
unei lecturi eficiente estetic. Ce este, aşadar, o piesă scurtă, în 
viziunea lui Matei Vişniec? „O piesă scurtă este de fapt un copil 
care decide la un moment dat că nu mai vrea să crească”. Ca în 
Toba de tinichea a lui Günter Grass. Fără un plan prestabilit, 
pentru Vişniec piesele scurte aşa s-au întâmplat să fie, atâta le-a 
permis ADN-ul lor dramaturgic, organicitatea subiectului, evolu-
ţia conflictului şi carnaţia dramaturgică a personajelor, care au 
„o capacitate limitată de creştere”. Aşa cum unii oameni 
măsoară 1,87 m, iar alţii cresc doar până la 1,50 m, tot aşa un 
text se poate dezvolta pe 60 de pagini ori doar pe 20. Nici măcar 
autorul nu ştie din start dimensiunile viitoarei lucrări, trebuie 
doar să simtă când să se oprească, care e măsura dincolo de care 
piesa devine redundantă ori nu e terminată. 

Îmi amintesc de o discuţie purtată cu Matei Vişniec puţin 
după momentul ’90, când mi-a vorbit despre maniera sa de a 
gândi şi elabora teatral. Ca un bucovinean harnic şi organizat ce 
se află, aşeza în computer aproape zilnic câte o situaţie 
dramatică, creiona un personaj sau sau mai multe, detalia direcţii 
de dezvoltare a acţiunii. Inspirat de o întâmplare din cotidian, de 
pe stradă, din metrou, de o discuţie, o ştire de pe fluxurile de 
presă ori cine mai ştie ce altceva, a construit, şi continuă să o 
facă, un soi de bază de date personală. Sertăraşele acestea sunt 
periodic deschise, iar conţinutul lor e utilizat ori de câte ori e 
cazul. Se întâmplă ca unele situaţii dramatice să aştepte ani de 
zile până să fie fructificate, legate de altele, ca unele personaje să 
rămână la stadiul de potenţialitate şi să nu devină nimic altceva. 
Vişniec mărturiseşte că adesea simte nevoia să scrie scurt. Îmi 
vine în minte celebra vorbă a lui Creangă „am scris lung, pentru 
că nu am avut timp să scriu scurt”, care se şi potriveşte în speţă, 
căci adesea e mai dicil să concentrezi, să scrii sintetic, decât să te 
răsfeţi pe zeci de pagini. Matei Vişniec recunoaşte că piesa 
scurtă vine din imboldul de a face un „exerciţiu de captare a 
emoţiei dintr-o singură mişcare”. Cred că şi prezentul istoric 
impune teatrul scurt. Transformările suportate de receptare, 
dinamica vieţilor noastre, nevoia de concentrare, de eşantionare 
ne determină să dorim caşete teatrale, reprezentaţii ce nu 
depăşesc ca întindere o oră. Chiar dacă e extrem de prezent 
scenic în întreaga lume, Matei Vişniec consideră că teatrul 
rămâne o specie a literaturii. Că piesele de teatru sunt şi de citit 
şi nu mai ales de reprezentat, de citit nu numai de specialişti, ci 
şi de lectori care-şi mai găsesc timp pentru carte. Ce-i drept, 
deşi foarte teatrale, textele sale au şi calităţile bunei literaturi, a 
aceleia care te prinde în interiorul universului creat ficţional. 
Talentul de a identifica subiectele generoase, ştiinţa compo-
ziţiei dramatice, a crescendoului, a suspansului întreţinut prin 
abile răsturnări de situaţii, surprize, lovitura de teatru din final, 
personajele interesante, adesea fără nume, generează o lume 
alcătuită din fragmente, care fascinează prin perspectiva din 
care o abordează autorul. 

E o lume absurdizată, pe care Matei Vişniec o priveşte însă 
cu drag, cu înţelegere şi nu cu severitate, înfăţişând-o cu un 
comic atins de grotesc şi un tragic de catifea. Volumul Omul 
din cerc reuneşte 64 de piese, peste 400 de pagini de replici, 
monodrame, piese cu două-trei, patru personaje, care, pentru a 
fi montate, au nevoie doar de un studio şi de câteva elemente 
scenografice. Aşa cum corect remarcă şi semnatarul lor într-o 
notiţă, printre altele sunt ideale pentru trupele de teatru şcolar, 
apărute în număr uimitor de mare în ultima vreme.  Dar, zic 
eu, în egală măsură companiilor independente, cu resurse 
limitate, studenţilor dornici să exerseze teatru recent, ori 
trupelor de repertoriu ataşate de contemporaneitatea imediată. 
Adică tuturor acelora care iubesc teatrul.  

 

Oltița CÂNTEC 
 

 

UN HIDALGO MOLDAV 
 
Între aparițiile editoriale din ultima vreme, cea dedicată 

pictorului Ștefan Eugen Boușcă merită cu prisosință semna-
lată; mai întâi pentru profilul monografic asumat, apoi 
datorită veșmântului deosebit de atractiv cu care a ieșit în 
lume. Meritele trebuie împărțite deopotrivă de autor – 
publicistul Grigore Ilisei –, dar și de  Editura Dana Art, cea 
care continuă șirul lucrărilor consacrate artiștilor ieșeni repre-
zentativi. Lansarea albumului a coincis cu organizarea unei 
expoziții retrospective dedicate pictorului în discuție, eveni-
ment vernisat de criticul Dan Hăulică. Ambele întâmpinări au 
avut rolul de a redeștepta interesul pentru creația unui artist 
ocolit până acum de atenția cuvenită, deși  s-au consumat deja 
două decenii de postumitate.  

Cine este Ștefan Boușcă? Pentru generația artiștilor tineri, 
un pictor prea puțin cunoscut, invocat cu deferență, alteori cu 
nostalgie, de mai vârstnicii confrați. Un personaj simpatic, ar 
spune aceștia, retras dar inteligent. Dan Hatmanu îl descrie ca 
„distins, înalt, elegant, cu o ținută dreaptă, ca un arc gata să se 
desfășoare, era o apariție puțin stranie…, definindu-și perso-
nalitatea progresiv, dar cu mai multă încetineală, cu mai 
multă prudență, poate, decât oricare pictor din generația sa”. 
Biografia artistului, crede Grigore Ilisei, este, dimpotrivă, 
„spectaculoasă, marcată de evenimente memorabile… O 
existență tumultuoasă, romanescă de-a dreptul”. Defel atașat 
boemei iașiote nărăvite cu festinuri bahice istovitoare, Boușcă 
trece drept un personaj confiscat întru totul de plăcerea 
picturii ca atare, fără vreun scop pragmatic, exterior având 
alura unui hidalgo spaniol sau a unui Don Quijote risipit în 
vânătoarea de fantasme îndepărtate. În plan profesional, s-a 
dezis de tutela anumitor maeștri; nu recunoaște influențe 
.......... 
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UN DRUM ÎN TEATRUL 
DE ANIMAȚIE 

 

convorbire cu regizorul 
Constantin Brehnescu 

 
 
evocat deja. Existau două camere, una a directorului, alta a 
casierului. Plus sala de spectacole, care avea 150 de locuri. Foca a 
văzut în ea nu doar un excelent secretar literar, ci un urmaş al lui. 
Natalia, Luluşa, cum i se spunea, făcuse întâi Filosofia la 
Bucureşti, apoi Regia, lucrase în presă, era inteligentă, avea 
iniţiativă.  

– Cât de clar era statutul regizorului pe atunci, desigur, în 
lumea teatrului de animaţie? 

– Nu foarte clar; directorul Foca era cel care se ocupa nu doar 
de management, ci şi de regie. În timp, a adus un scenograf, 
doamna Groapă, şcolită în Franţa, unde făcuse şcoala de Belle 
Arte. Amprenta ei asupra spectacolelor şi asupra noastră a fost 
considerabilă. Aş mai evoca-o pe Marga Ene; fusese scenografă la 
Nottara, s-a căsătorit cu profesorul Bădărău, şi a venit la Iaşi, la 
Naţional; a fost un foarte bun prilej să colaborez cu ea.  

– Ce nume dominau peisajul păpuşăresc din România? 
– Cum v-am spus, supremaţia o deţinea Teatrul „Ţăndărică” 

din Bucureşti. Excelau acolo câteva marionetiste al căror talent 
într-ale mânuirii era ieşit din comun. Uite, Mioara Buescu, Dorina 
Tănăsescu... Interesant e că şi Dorina Tănăsescu provenea din 
lumea plasticii, fenomen explicabil dacă ţinem cont că teatrul de 
păpuşi reprezintă o lume a plasticii, e, dacă vreţi, o plastică în 
mişcare. 

– Teatrele de păpuşi comunicau între ele? Exista un climat de 
colaborare naţională? 

– Sigur că da! În fiecare regiune, căci, din punct de vedere 
administrativ, existau pe atunci aşa numitele regiuni, funcţiona 
câte un astfel de teatru. Comunicarea între teatrele de păpuşi era 
atât de intensă, de vie, încât aproape că devin, astăzi, nostalgic. Nu 
trecea an în care să nu se organizeze o întrunire naţională, fie la 
Constanţa, fie la Braşov, fie la Bucureşti. Erau selectate 
spectacolele cele mai interesante din ţară, erau invitaţi critici, se 
organizau colocvii. Şi încă ceva: o dată la cinci ani, trebuia să fiu 
reconfirmat ca regizor. Pentru treaba asta, mergeam la Bucureşti 
timp de câteva săptămâni; dormeam la un hotel, aveam o mică 
diurnă. În fiecare dimineaţă, ni se ofereau bilete la diferite 
spectacole de teatru din Bucureşti. Le vizionam, apoi, a doua zi, le 
comentam. Nu aşa, de capul nostru, ci împreună cu somităţile 
teatrului românesc. Se uita, de exemplu, marele Alexandru 
Tocilescu la mine, şi mă întreba: „Ia spune-mi, domnule 
Brehnescu, la ce lucrezi acum?”. „Păi, domnule Tocilescu, lucrez 
la Prâslea cel voinic şi merele de aur”. Şi scoteam schiţele, căci 
nu veneam cu mâna goală. „Dar de ce vrei să pui dumneata piesa 
asta?”. Iar eu argumentam de ce vroiam să o pun. Şi Tocilescu a 
făcut teatru pentru copii, la fel cum Cătălina Buzoianu s-a ocupat 
cu aşa ceva. Câţi îşi mai amintesc astăzi despre păpuşăriţa de la 
Baia Mare numită Cătălina Buzoianu?! 

– Repertoriile din ce erau alcătuite? 
– În principal din traduceri sovietice, dar şi din diferite 

dramatizări. Tocmai în aceste dramatizări ne demonstram 
capacitatea de a face teatru pentru copii. E drept, aveam de-a face 
şi cu dramatizări lipsite de valoare, făcute de cadre didactice ieşite 
la pensie, care credeau că e suficient să transformi vorbirea 
indirectă în vorbire directă. Ştiam că o dramatizare valoroasă 
înseamnă cu totul altceva. Încă I.L.Caragiale spusese că „teatrul 
nu e literatură”; devenea clară complexitatea translaţiei de la proză 
la teatru. Că am adus vorba de „Prâslea cel voinic”, ştiţi că acolo, 
în poveste, erau trei zmei. În dramatizarea noastră, unul era beţiv, 
altul leneş, iar al treilea murise demult. Adică groaza a continuat, 
chiar şi după moartea zmeului, amintirea, frica i-au supravieţuit. 

– Era o perioadă în care turneele erau la ordinea zilei. 
– Într-adevăr, se făceau frecvent turnee. În fiecare februarie, 

Este imposibil să stai de vorbă cu regizorul Constantin 

Brehnescu fără să te contaminezi de un entuziasm debordant şi 
fără să ai impresia că imediat după ce se termină dialogul 
trebuie să te apuci de treabă. La 77 de ani, regizorul ieşean, 
care a semnat apăsat pe sufletul a zeci de mii de copii, pare 
mai în formă ca niciodată. I s-a decernat recent Premiul de 
excelenţă în animaţia românească, an de an Teatrul 
„Luceafărul” îi găzduieşte montările, actorii îl adoră, iar 
istoria teatrului de animaţie îi face reverenţe. Să-l ascultăm, 
aşadar… 

 
Călin CIOBOTARI: Domnule Brehnescu, la ora aceasta 

sunteţi unul dintre creatorii de teatru pentru copii cu statele 
cele mai vechi de plată din România.  

Constantin BREHNESCU: Aşa este, fac parte din breaslă 
încă din anul desfiinţării Facultăţii de Teatru din Iaşi, adică 
1953. Exista, însă, încă de la 1 ianuarie, 1952, un teatru pentru 
copii înfiinţat de un maghiar, Iosif Ligeti. El venise la 
Naţionalul ieşean, pusese câteva spectacole, apoi, după model 
austriac, a înfiinţat un teatru de păpuşi particular. 

– Eraţi student pe atunci. 
– Da. Îl aveam profesor de dicţie şi mişcare scenică pe 

Manole Foca. Fusese regizor şi actor la Teatrul Naţional, însă 
era mai cu seamă un om de litere; mai mult de carte decât de 
scenă. Multă vreme fusese secretarul lui Mihai Codreanu. Un 
om de o cultură remarcabilă care alesese să-şi dedice energiile 
formării oamenilor de teatru. Avea un talent pedagogic ieşit din 
comun. În apropierea momentului desfiinţării Facultăţii de 
Teatru, Foca şi-a luat un grup de studenţi şi i-a dus la acest 
teatru de păpuşi.  

– Unde îşi avea sediul? 
– În curtea Bisericii Catolice, unde se afla o fostă sală de 

cinematograf. Eu personal, în perioada amenajărilor noului 
spaţiu de joc, am ajutat la demolarea vechii cabine de filmare. 
Ce vremuri! Eram de toate pe atunci, nu ne feream de muncă 
fizică, făceam orice: trăgeam cortine, construiam decoruri, 
amenajam spaţii. Şansa a fost de partea mea: în 1956 am luat un 
premiu pentru mânuire păpuşi, un premiu naţional, foarte 
important. Jucam în spectacolul „Punguţa cu doi bani”, care a 
făcut mare vâlvă la Bucureşti şi care a luat Marele Premiu 
pentru interpretare la primul Festival Naţional al Teatrelor de 
Păpuşi şi Marionete. Asta în condiţiile în care supremaţia o 
deţinea, desigur, Teatrul „Ţăndărică”. Episodul aceasta mi-a dat 
multă încredere; am ştiut că fac exact ceea ce trebuie să fac. 

– Care era situaţia teatrului de păpuşi românesc în anii ’50? 
– Of, erau începuturi încă nesigure… Vedeţi, la noi n-a 

existat o tradiţie instituţională în acest sens. Singura tradiţie era 
cea populară, pomenită şi de Vasile Alecsandri, tradiţia lui Ion 
Păpuşarul. Mai este Burada care pomeneşte de primele săli 
boiereşti unde, în a doua parte a secolului XIX, jucau diferite 
trupe ambulante. Elita socială se aduna la cafele, narghilele şi 
dulceţuri şi se delecta cu aceste prime reprezentaţii 
păpuşăreşti… 

– Care nu erau, însă, destinate copiilor… 
– Sigur! Ne dăm seama de asta doar meditând la 

personajele acelor scenarii: Popa, Primarul, Turcul, Muscalul. 
Era vorba, aşadar, de aspecte din viaţa cetăţii. Mai mult decât 
atât, păpuşarii întrebau audienţa: „Boieri dumneavoastră, cum 
să jucăm în seara aceasta, cu perdea sau fără perdea?”  

 – Care erau influenţele sub care se consolida genul acesta 
teatral? 

– A, o influenţă clară ce ne afecta nu doar pe noi, ci mai 
toate ţările din estul Europei: influenţă rusească. Trebuia să ai o 
tradiţie impresionantă, cum erau cazurile Cehiei, Poloniei şi 
Germaniei, ca să scapi de această influenţă. Trebuia să ai 
personaje foarte puternice care să reziste în timp. Nu vreau să se 
creadă că aceste influenţe erau strict negative. Nicidecum! Să 
dau un singur exemplu: îl admiram cu toţii pe Obraztsov, 
marele creator rus, pe care chiar l-am şi văzut de câteva ori. 

– Ce păpuşi se foloseau cu predilecţie? 
– Păpuşile simple. De la scenograful pe care vi l-am 

pomenit am învăţat primele noţiuni de plastică. Până atunci 
doar le intuiam, el mi-a furnizat nişte reguli. Îmi petreceam 
foarte mult timp în atelierul său. Nici nu prea aveam ce face pe 
vremea aceea; era o atmosferă mohorâtă, totul cenuşiu, glod, 
ceaţă, ploaie; numai în atelierul acela mi se părea că răsare 
soarele. Am şi azi în nări mirosul cleiului cu care lucram. 
Făceam mai ales păpuşi pe mână, aşa-zisa păpuşă Bibabo. 
Foloseam, însă, şi păpuşile Wayang ale căror caracteristici, 
evocând umanitatea, pretindeau abilităţi speciale. Ca o 
paranteză, mişcarea păpuşilor este foarte dificilă. Din sală pare 
natural şi simplu, însă totul este foarte complex. Păpuşa se 
apropie foarte mult de mască. E necesară o expresivitate a 
mişcării, la fel cum totul trebuie să fie esenţializat, fără excese. 

– Cum era perceput păpuşarul în epocă? 
– Nicidecum ca actor, ci numai ca …păpuşar. A fost unul 

din lucrurile pe care, împreună cu soţia mea, Natalia Dănăilă, 
am încercat să le schimbăm. 

– Mă bucur că aţi numit-o pe doamna Dănăilă, de numele 
căruia se leagă deopotrivă învăţământul artistic ieşean, dar şi 
evoluţia artei spectacolului de păpuşi.  

– Da, ea venise ca secretar literar al teatrului, adusă tot de 
domnul Foca. Se întâmpla în acele începuturi pe care le-am 

se semna un contract cu CFR-ul; erau închiriate două vagoane: 
unul de marfă, celălalt vagon de dormit. Încărcam decorul, urcam 
şi noi, în frunte cu directorul, şi timp de o lună băteam regiunea 
în lung şi în lat. Se mai practicau apoi acele schimburi regionale: 
Iaşi – Cluj, Iaşi – Constanţa şi aşa mai departe. Cei de la Minister 
se dovedeau foarte interesaţi să dezvolte acest tip de teatru, fără 
tradiţie în spaţiul românesc. Nu lipseau, însă, nici turneele în 
străinătate. Jucam, spre exemplu, în cartierele din Veneţia. De 
acolo ne-a venit ideea să ne itinerăm spectacolele prin parcuri. 
Am început cu un spectacol „Alba ca zăpada”, făcut cu 
Hristofenia Cazacu, scenografa de la Opera ieşeană, pe muzica 
lui Sabin Păuţa, nemaipomenită. Îl concepusem sub forma unei 
căruţe cu păpuşi, cu actori-trubaduri care spuneau povestea. 
Câţiva reprezentanţi ai Ministerului Culturii din Franţa au văzut 
spectacolul şi aşa am ajuns invitaţi la un mare festival din Nordul 
Franţei. Acolo am fost văzuţi de alţii şi iată-ne în Germania, în 
India, Austria, Italia. E greu de crezut, însă jucam în limbile 
ţărilor unde eram invitaţi: italiană, germană, franceză. Nu rosteau 
actorii chiar la perfecţie, însă tocmai aici era farmecul 
spectacolului. În plus, comprimam textele. În general, 
spectacolele pentru copii nu abundă în text. Păpuşa înseamnă 
prioritar mişcare, atitudine, emoţie.   

– Aţi simțit vreodată o dimensiune ideologică a teatrului de 
păpuşi românesc? 

– Şansa enormă a acestor teatre era că în ele se spuneau 
poveşti. Atâta tot! Ce e povestea? Elementul estetic elementar: 
frumos – urât. Iar în zona eticului, bine – rău. Nu puteai face 
spectacole fără să te axezi pe aceste elemente, şi nu pe altele. 
Desigur, publicul de atunci diferea de cel de acum. Copilul anilor 
60-70 avea mult mai multă deschidere pentru teatru, pentru 
poveste. Explicaţia este simplă: nu prea avea alternative. 
Televiziunea era cum era, Naţionalul ieşean monta spectacole 
pentru adulţi, doar arareori, în preajma sărbătorilor de iarnă, 
oferind câte o „Chiriţă” şi o „Baba Hârca”. Îmi amintesc că la 
începutul anilor 50 am văzut la Naţional un „Harap Alb”, într-o 
formulă amplă, de vreo trei ore, deloc tentantă pentru cei mici. 
Rămâneam noi, cei de la teatrul de păpuşi, care să ne ocupăm de 
formarea spectatorului de mâine.  

– Aţi început ca actor, după care aţi devenit regizor. Pasul 
acesta a fost cerut de o necesitate administrativă sau personală? 

– Domnul Foca ieşise la pensie. Înainte de asta, m-a luat 
deoparte şi mi-a zis: „Domnule, eu rămân la o concepţie clasică 
asupra actului teatral. Cred în anumite forme pe care nu vreau să le 
părăsesc. Dumneata eşti un om tânăr, ai calităţi multiple. Trebuie să 
faci regie!”. Natalia Dănăilă devenise, după plecarea lui Foca, 
director, iar mie îmi rămăsese în sarcină să mă ocup de regie.  

– Este ştiut că echipa Brehnescu – Dănăilă îşi propusese şi 
reuşise să facă la Iaşi un altfel de teatru. 

– Acesta a fost, chiar de la început, scopul nostru principal. 
Natalia şi-a pus problema, extrem de importantă, a împărţirii pe 
vârste a spectatorilor. Ne-am dat seama ce goluri uriaşe existau. 
Până atunci făceam teatru de păpuşi doar pentru copiii de grădiniţă 
şi, eventual, pentru cei de clasa întâi, a doua. Ce facem cu şcolarii 
mari?! Au nevoie de altceva! Ce te faci cu preadolescenţii, apoi cu 
adolescenţii?! Of, nu era deloc simplu. Luaţi în calcul şi faptul că 
actorii profesionişti îi numărai pe degete. Exista un singur Institut, 
cel de la Bucureşti, şi pe absolvenţii de acolo se băteau toate 
teatrele din România. De regizori, ce să mai zic?! A fost momentul 
în care Natalia Dănăilă a înţeles că trebuie să se zbată enorm. A 
început să facă memorii peste memorii, să argumenteze că Iaşul are 
natalitatea cea mai mare, că Bucureştiul deţine, pe lângă un teatru 
de păpuşi, şi un teatru de copii, cu actori, pe când noi nu avem… 
Au început colaborări cu profesori universitari, cu balerini care să 
rezolve într-o altă manieră decât până atunci elementele de mişcare 
scenică.  

– În privinţa actorilor, a lucrului cu ei, care au fost 
modificările esenţiale pe care aţi simţit nevoia să le operaţi? 

– Cea mai importantă şi cu efecte pe termen lung a fost ideea 
mea de a-i scoate de după paravan. Primul gând a fost să fac un 
paravan mobil, tehnică ce nu se mai practica la acea dată în 
România. Am pus în scenă „Călin file de poveste” utilizând, în 
premieră, paravanul mobil. În 1966, am riscat şi mai mult: o 
„Chiriţa” cu păpuşi mânuite de actori la vedere. Am dus 
spectacolul la Bucureşti, într-un festival. L-am jucat în sala mică 
de la Nottara. Toată lumea a fost şocată şi a înţeles că spectacolul 
ieşean reprezenta un punct de cotitură.  

– N-aţi avut parte şi de critici? 
– Critici?! Ministerul, după nici o lună, a trimis la Iaşi o 

adresă. Mi se acorda categoria întâi artistică de regie! Vă daţi 
seama, a fost un motiv pentru mine să încerc cele mai diferite 
formule de teatru, să experimentez, să inovez! Nu eram rupţi de 
ceea ce se întâmpla în Europa. În special ne simţeam atraşi de 
teatrul de păpuşi din Polonia. Ţineam cont de toate astea, însă ne 
străduiam să aducem plusuri de originalitate în arta spectacolului. 

– Viitorul păpuşii în teatrul de animaţie trebuie privit cu 
optimism? 

– O, da! Păpuşa nu poate fi înlocuită! Din contra, în unele ţări 
precum Suedia, păpuşa este trecută în sistemul general de 
învăţământ. Copilul învaţă primele semne, primele litere ale 
alfabetului cu ajutorul păpuşilor. Păpuşa joacă un rol imens nu 
doar pe scenă, ci şi în educaţia de fiecare zi… Nu mă refer doar la 
educaţie în sens scolastic, ci la acea educaţie artistică atât de 
importantă. Păpuşa nu poate decât să trăiască! Avem nevoie de ea 
mai mult decât oricând! 

A consemnat Călin CIOBOTARI 
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Nu am încredere în călătorii care, 

după zece zile într-o ţară, încep să 
divagheze despre mentalităţi şi 
spiritualitate. Nu poţi înţelege ce se 
întâmplă dacă n-ai  locuit alături de 
localnici, dacă nu le-ai cunoscut ritmul, 
istoria, dacă nu trăieşti ca ei. Nu-mi 
propun să fac nici un fel de aprecieri 
despre Canada, s-ar putea ca multe să 
nu le fi înţeles, garantez doar pentru ce 
am văzut. Căutând opinii pe forum-uri 
constat că mulţi români care trăiesc 
acolo au încă stări de disconfort, deşi 
declară că au reuşit.  

La terminalul aeroportului Heath-
row din Londra, aşteptând să fim 
îmbarcaţi pentru Toronto, am constatat 
că suntem doar câteva cupluri de 
europeni, unii cam pierduţi, ca noi;  şi 
două doamne blonde,  hotărât aeriene. 
După înfăţişare, toate rasele posibile, 
cei mai mulţi siguri pe ei şi articulaţi, 
deloc neliniştiţi. Personalul de bord e la 
fel de amestecat. Dar eficient, amabil, 
răbdător, nici un fel de crispare. Mereu 
te întreabă dacă mai doreşti ceva, cum 
te simţi. Chiar aşa! Totul funcţionează 
fără greş. La poliţia de frontieră, o 
doamnă cu figură asiatică ne chestio-
nează cu amabilitate, zâmbind continuu, 
asupra rosturilor noastre, se interesează 
dacă suntem aşteptaţi  şi ne urează să ne 
simţim bine în Canada. Debut promi-
ţător. Mai fusesem la Toronto, nu mă 
omor după arhitectura nouă, dar aici 
edificiile recente şi blocurile de locuinţe 
nu pot fi  caracterizate după standardele 
europene. Cine a văzut cartierul La 
Défense din Paris trebuie să ştie că 
acolo  este preistoria noii arhitecturi 
care domină acum marile oraşe de peste 
ocean. Aşa zisele blocuri de aparta-
mente, de obicei  cu mai multe zeci de 
etaje,  nu seamănă cu nimic european. 
Holuri de primire impună-toare, 
confortabile, canapele şi fotolii, tot felul 
de dotări pentru locatari (piscine, săli de 
fitness), fiecare are locul său în garajul 
din subsol, unii au două locuri. Zeul 
confort dictează design-ul interior al 
apartamentelor. Reguli stricte de 
convieţuire, respectate. Am vizitat şi 
cartiere vechi, de  locuinţe individuale. 
Unele pentru clase mijlocii, altele 
pentru clasele avute. Case persona-
lizate, dar deloc ostentative, se evită 
programatic aerul de opulenţă, nici o 
intenţie de a epata. Utilul, confortul, 
curăţenia curţii şi a străzii transmit un 
mesaj de aşezare temeinică. Chiar dacă 
sunt mai noi, se străduiesc să nu iasă 
din linie, vor să dea impresie de „bani 
vechi”. Compar cu construcţiile de pe 
şoseaua Trei Sarmale-Bârnova, pe care 
circul zilnic, fiecare proprietar vrea să 
se vadă că e altfel, mai avut, mai 
„sofisticat”. Impresie de „bani noi”. 
Marca proprietarilor. Frecventez sala de 
concerte din Iaşi, de câteva decenii, 
alături de alte câteva sute de ieşeni 
încăpăţânaţi care nu descurajează, deşi 
aici nu s-a schimbat nimic de peste 
treizeci de ani. 

Exuberanți și serioși, retraşi şi 
comunicativi, diferiţi, dar uniţi în ideea 
de participare. Nici o dorinţă de epatare, 
nici o tendinţă de vedetism. 
     Orăşelul Niagara-on-the-Lake, aşe-
zat pe riviera lacului Ontario, nu 
departe de cascadă, are 15.000 de 
locuitori (orice localitate are la intrare o 
placă în care se specifică populaţia ) şi 
s-a fondat în 1872, dar populaţia 
autohtonă locuia aici de peste zece mii 
de ani. Primii coloni s-au instalat după 
revoluţia americană, în 1778, ca refu-
giaţi. Erau loialiştii care nu voiau să 
trăiască în noua republică. Aceştia s-au 
amestecat cu afro-americanii veniţi mai 
demult, orăşelul devenise refugiu 
pentru cei ce fugeau de sclavie; a fost şi 
capitala provinciei, înainte de Toronto. 
Intr-o natura sălbatecă, toţi aceştia  şi-au 
construit case pitoreşti, populaţia  a 
devenit prosperă şi dinamică; exista şi o 
cale ferată (clandestină). În timpul 
războiului din 1812 şi-au format 
propriile miliţii. Un monument impre-
sionant, dedicat generalului Sir Isaac 
Brock, mort în bătălia de la Queenston 
Heights, evocă războiul anglo-american 
din 1812 (cotropitorii erau americanii!). 
Casele de atunci dau farmec localităţii, 
e un orăşel-muzeu, calm, pitoresc, 
căutat de turişti pentru autenticitate şi 
păstrarea specificului. Nimerim într-o zi 
liberă, e plin de turişti, ei aduc probabil 
prosperitate localităţii. Ne plimbăm pe 
străzi, zeci  de case care ne farmecă prin 
impresia de  tihnă, sentiment  de răgaz 
visat şi niciodată atins. Uitasem, până 
aici am vizitat câteva domenii-podgorii, 
de unde am cumpărat vin, soiuri locale,  
un sauvignon blanc ne încântă. Se fac 
excursii pe drumul vinului, activitate 
economică şi culturală dezvoltată în 
ultimii zece ani.  

Am mai văzut și alte câteva orăşele 
pline de farmec, fiecare cu istoria lui şi 
specificul lui. La Gravenhurst ne-am 
plimbat pe un debarcader mare, am 
admirat  vapoare cu zbaturi, am mâncat 
la un restaurant pe malul apei; mă 
fotografiez în faţa unei sculpturi mai 
puţin monumentale, un pictor la peisaj; 
la Port Carling am văzut o veche ecluză 
şi un muzeu care evocă stilul de viaţă al 
pionierilor. Pe celalalt mal al lacului 
case cu debarcader, bogăţie  neosten-
tativă; Bracebridge (15.000 locuitori), 
în ţinutul Muskoka, e înconjurat de o 
natură bogată (lacuri, cascade) şi a 
devenit  centrul unor trasee turistice, 
invitând prin zeci de hoteluri şi 
pensiuni; la Huntsville (18.000 
locuitori) strada principală are  o sută  
de metri şi multe case-muzeu; centru 
administrativ, aici a avut loc reuniunea 
G8 în vara lui 2010; are o clădire mare, 
modernă, construită pentru acest 
eveniment şi o veche staţie de cale 
ferată, de epocă, acum turistică. Cei 
veniţi la întâlnire au locuit în hoteluri 
extrem de sofisticate, pe malurile 
lacurilor din jur. Muskoka e o regiune 
de lacuri şi păduri, mare cam cât patru-
cinci judeţe de ale noastre, destinaţie de 
vacanţă, plină de cabane şi hoteluri de 
lux, unde se organizează festivaluri de  
artă; la două ore de Toronto. Străbătută 
de şosele asfaltate impecabile, făcând  
accesibilă orice mică localitate sau 
fermă; o atmosferă de vis, locuri superbe, 
colţuri de civilizaţie care înglobează, 
firesc, o natură doar uşor strunită, 
respectată, încurajată să se etaleze întru 
îmbogăţirea sufletului. Foxwood resort e 
un fel de cabană/ camping de vacanţă 
care funcţionează în timpul verii, de la 
sfârşitul lui mai până în octombrie. O 
poiană largă, pe malul unei întinderi de 
ape, Lake of Bays, legat, la rândul său de 
alte lacuri, la capătul unui intrând în ape, 
Fox Point. 
 

Adrian NECULAU 
 

(continuare în pagina 22) 

 

Ontario, 
doar 

impresii 
 
Toronto Symphony Orchestra are la 
dispoziţie o sală modernă, Roy 
Thomson Hall, cam de 2.500 locuri 
(nu ştiu exact, e aprecierea mea). La 
concertul din 4 iunie, piese pentru un 
public amator de muzică frecventată 
(Debussy, Ravel, suita Daphnis și 
Chloe, apoi Stânca lui Rahmaninov si 
Medtner) am avut locuri deasupra 
orchestrei, l-am putut vedea pe 
dirijorul Peter Oundjian, directorul 
muzical al filarmonicii, din faţă: 
gesticulaţie firească, amplă, convin-
gătoare, abundentă, mimică extrem de 
expresivă. Înaintea fiecărei bucăţi 
prezenta pe scurt compozitorul, evo-
luţia piesei, totul agrementat cu o 
glumă subţire. Când l-a introdus pe 
solist, Ilya Poletaev, l-a cuprins de 
după umeri, ca un prieten mai mare. 
Caut în program, distribuit gratuit, 
performanţele pianistului, născut la 
Moscova şi format la Toronto: a  
cântat cu Filarmonica Mihail Jora din 
Bacău! Publicul e divers si distins, dar 
n-are băţoşenia publicului nostru. Am 
depistat un singur  domn cu cravată, 
probabil european din Est; cei mai 
mulţi cu sacouri  lejere, un domn, în 
stal, pe locuri scumpe, în pantaloni 
scurţi şi bocanci! Interpretarea nu e 
doar înalt tehnică, se simte căldura, 
participarea afectivă. 

AGO (Art Gallery of Ontario) 
expune peste 4000 de piese, dar are în 
custodie 73.000 opere. Clădirea, ea 
însăşi operă de artă, realizare a  cele-
brului arhitect Frank Gehry, după un 
şir de transformări care au costat 276 
milioane dolari canadieni, şi-a aug-
mentat spaţiul de expoziţie cu 47%. E 
conceput ca un muzeu-şcoală, ca un 
spaţiu vivant în care diferite categorii 
sociale învaţă, lucrează, exersează. 
Vin familii, părinţi cu copii, care 
lucrează împreună în ateliere dedicate, 
specialiştii se întâlnesc în săli de 
dezbateri. Zeci de clase de elevi, în 
uniforme vesele, personalizate, no-
tează ce văd şi aud, unii încearcă să 
copieze; multe dintre lecţiile studen-
ţilor de la Universitatea de Arte se ţin 
aici. Alături de piese celebre, ca 
Masacrul inocenţilor de Rubens, sunt 
expoziţii tematice, ca aceea a pionie-
rilor expresionismului abstract, adusă 
de la MoMA; sau Black Ice, retros-
pectiva din lucrările lui David. 
Tranziţia de la stilul de viaţă 
tradiţional îi face pe oameni mai 

DALI DUPĂ  
ŞTIRILE DIMINEŢII 

 
 

În zori duminicali, cer senin, striat roz, la ora şase, atentat 
cu 56 de morţi în Ierusalim. La şase treizeci, un elicopter militar 
s-a prăbuşit în pustiul Nevada... nici un supravieţuitor. La ora 
şase şi patruzeci şi opt de minute, a explodat o centrală de 
apartament în blocul D132 din Mizil, trei morţi şi cincisprezece 
grav răniţi. La ora şapte, fiul şi-a ucis tatăl, într-un sat  
nemenţionat pe hartă. La ora nouă şi treizeci, cu faţa 
încremenită, cobor din metrou în Stephansplatz. Cum de mai 
pot surâde ceilalţi? Ajung la palatul Dorotheum, loc al unor 
importante licitaţii de artă. Căutînd imposibila uitare, intru, 
admir. Ocolită de orice fărâmă de, absurdă, dorinţă. Un elegant 
ceainic din secolul al XVIII- lea, i-a aparţinut prinţului Eugen de 
Savoya, oare l-a atins vreodată?, costă 14.500 euro. Să-mi 
cumpăr broşa de aur alb în care strălucesc diamante şi safire? 
Nu. Prefer să adaug 3.000 de euro şi desenul lui Klimt îmi va 
aparţine. Sau să economisesc 3000 de euro şi să mă laud cu 
un paravan Jugendstil. Portretul în armură, semnat Tizian, nu 
are preţul fixat. Normal, nu? Aşteaptă şi el un miliardar orgolios, 
arab sau rus.  

Ies în lumina de miere. Unde s-au ascuns teii înfloriţi? Sigur 
i-a aspirat cu trompa-i abilă elefantul albastru, de câteva luni 
plantat în Josephplatz, în faţa palatului Pallavicini. Unde se 
petrec, de obicei, mici, mari minuni. Culturale, desigur. Pe 
banere scrie „Palais surreal” şi, înăuntru, se întâmplă o 
expoziţie, cu vânzare, Dali. Sculptor şi ilustrator de carte de 
această dată. Străbat un culoar albastru cobalt, la recepţie 
rafturile susţin sculpturi mici, aurite sau din aur, marmora sau 
sticla joacă în imprevizibile forme. Urmăresc calea spoturilor de  
lumină şi, neliniştită, mă abandonez unui univers fermecat, 
întrebându-mă, pentru a câta oară?, cum s-a împăcat exploziva 
creativitate a suprarealistului de geniu cu evidentul său 
pragmatism? „Venus spatiale”, „Space Elephant”, ridicat pe 
înalte picioare scheletice, purtând un obelisc galben, cunoscuta 
„Venus cu sertare”, uimesc, provoacă, atrag irezistibil privitorul 
în magica descifrare de simboluri. Începută încă de la foiletarea 
albumelor Dali, când telefoane-homari, canapele-buze, pantofi-
pălărie, obiecte-fiinţe hotărât invadând spaţiul casnic, au stârnit 
iniţial proteste. Pentru ca, apoi, nu numai să fie acceptate, ci 
chiar căutate, prezenţa lor subjugând, obligând la visare. 
Înaintez cu paşi de furnică. Muzica spaţială stăpâneşte 
miraculos irealul atmosferei. Revin în realitatea imediată, 
ilustraţiile la „Don Quijote” şi „Cântecele lui Maldoror”, unele 
suficient de cuminţi, de lizibile, reamintindu-mi că excentricul 
suprarealist a studiat foarte serios, în prima tinereţe, desenul 
academic. Muzică, albastru, Dali. Greu de părăsit. Şi totuşi.  

Grăbesc pasul în piaţa albită de soare spre un party în 
familie. Mă întâmpină o casă antebelică, idilic drapată în 
caprifoi, înconjurată de brazi, de flori. Sosind ultima, încerc o 
rapidă acomodare. Zâmbesc, observ, tac. Germana, după 
timidele mele încercări de împrietenire, nu m-a primit în club. 
Seninătatea surâzătoare a celorlalţi, ospitalitatea lor calmă, dar 
mai cu seamă conversaţia lor mai curând sporadică, mă 
destind, liniştindu-mi temerile. Iar jazz-ul şi country-ul anilor  
şaizeci rezolvă admirabil eventuale asperităţi est-vest. Primim 
câte un fund de lemn, tacâmuri ne luăm singuri, asaltăm 
disciplinat grătarul, unde trudeşte stăpânul casei şi al iepurelui 
alb, închis, într-un ţarc de trei metri pătraţi, în sufrageria de la 
etaj. Mă trezesc cu Edward Lear în preajmă, evit wurst-ul 
exagerat de pântecos şi-mi aleg „ O Pană de Pasăre Măiastră, 
Un Trandafir şi-o Ridiche Uriaşă, O Măsea de Balaur unsă cu 
Miere”. Faţa gazdei se înnegurează ofuscat, i-o luminez cu oh-
uri admirative când observ pâinile – frigărui, aluat spiralat pe 
beţişoare de bambus, iau două, salvez şi câteva felii de 
castraveţi din arşiţa jarului şi amiciţia româno-austriacă se 
reînfiripă. Adaug trei linguri de salată de cartofi cu maioneză, 
nelipsită în context party cu grătar, studiez circumspect salata 
tiroleză: paste, ceapă, salam tăiat, totul îmbelşugat stropit cu 
oţet balsamic. Pe masă, apă minerală, suc de mere, cola. Într-o 
latură, stingheră, o sticlă supersuplă de vin alb din care mi se 
toarnă în paharul personalizat.   

Refuzul meu descumpă-
neşte, alte informaţii primiseră 
ei despre relaţia român-vin. 
La desert, cordialitatea se 
restabileşte deplin, onorez 
apfelstrudel-ul cu lacomă gra-
bă, aud şi râsete, puştiul 
familiei, de un an şi trei luni, 
primeşte liberă trecere din 
braţe în braţe, toţi par fericiţi. 
Au aflat, mă întreb, că dimi-
neaţă, la ora şase, au murit 
56 de oameni în Ierusalim, că 
la şase şi treizeci un elicopter 
militar s-a prăbuşit în pustiul 
Nevada, că etc., etc.? Nu 
cred. Cenzura prin omisiune 
practicată, în genere, aici le 
apără bucuria clipei trăite. E 
bine? E rău? 

 

Virginia BURDUJA 
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Cei mari nu prea ştiu că plăcerea unui copil se-ntinde 
până în Rai… Vara e altceva! Plecăm la Jijia cu căţel şi 
purcel, furăm patru păruştei, ascuţiţi, de acasă, dosim şi un 
ciocan, ca să avem cu ce-i bate în pământ, acoperim 
lăcaşul cu o pătură veche, facem trei pereţi din două 
capoate vechi ale bunicii, şi cortul e gata! Poftiţi, vă rog, 
să vedeţi ce minunăţie a ieşit! Probăm, apoi, apa cu 
piciorul şi, dacă nu e destul de caldă, ne aruncăm pe malul 
apei, cu faţa spre cer. 

– Uite! Uite, Mihai, strigă Sănduţa, îndreptându-şi 
degetul ei mic spre un nor, care tocmai luneca pe deasupra 
noastră. Norul acela seamănă cu Saveta, văcuţa noastră! 

– Şi eu văd un nor care seamănă cu un moşneag! spune 
Mitică, uimit. 

Şi, până se încălzeşte apa, noi populăm Cerul cu toate 
orătăniile din curte şi cu altele neştiute, pe deasupra… 

Nerăbdători, aruncăm hainele de pe noi şi ne cufundăm 
în apa caldă. Doamne, ce binefacere! Simt cum şi sufletul 
mi se încălzeşte, mă cuprinde un fel de entuziasm 
copilăresc, încât aş fi în stare să devin apă şi să curg la 
vale, asemenea apei în care mă scald. Vadul nostru se află 
într-un loc al Jijiei, sub coasta Todirenilor, unde apa roade 
pietrele şi e până la ouşor. Aici o lăsăm pe Sănduţa să se 
bălăcească, în felul ei, şi să mângâie firul de apă cu o 
crenguţă de salcie. Noi ne aruncăm mai la vale, unde apa e  
adâncă şi putem înota. Nu prea departe de noi, se află o 
bulboană adâncă, unde apa se roteşte fioroasă, iar noi ne 
ferim cu grijă de acel loc. În ea s-au înecat mai mulţi tineri 
din sat, veniţi la scăldat. A păţit-o şi băiatul învăţătorului 
meu, Sergiu, care avea 17 ani şi care pusese rămăşag cu alţi 
tineri că el se scaldă acolo, fără a i se întâmpla nimic rău. Şi 
i s-a întâmplat… Dumnezeu să-l ierte, dar învăţătorul nostru 
nu a mai semănat niciodată cu cel pe care îl ştiam… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi suntem mici şi ne este frică de locul acela înfiorător. 

Înţeleg că şi apa ţine cu tine, dacă îi respecţi tainele. Nu 
trebuie s-o bruschezi, s-o supui forţat şi s-o faci pe-a deşteptul 
cu ea. Asta e! 

După ce ne săturăm de scăldat, începem să ne stropim. Nu 
vă dorim să fiţi prin preajmă… Apoi, osteniţi, aterizăm pe 
mal, ne îmbrăcăm repede şi ne întindem pe pământul încă 
fierbinte. 

Soarele e spre chindie. Ai noştri trebuie să se întoarcă 
acasă. Noi nu ne întoarcem până nu mai alergăm o dată pe 
podul de fier de deasupra noastră, pe unde, în curând, va trece 
trenul de seară spre Dorohoi. 

Ne întoarcem la râu, înainte de a pleca, să-l salutăm şi să 
ne luăm rămas bun până… mâine. Apa s-a liniştit. Susură 
molcom. Gârla are puţină apă. A fost secetă. 

 
Maria BACIU 

 

(continuare în pagina 22) 

 

JIJIA lui MIHAI 
 

Jijie,/ Plimbă-te!/ Ochii mei te mângâie!/ Jijie,/ 
Curgi domol,/ Ochii mei îţi dau ocol.../  

Râule,/ Sunt al tău,/ 
Chiar dacă eşti bun sau rău!... 

 

Acesta este micul nostru imn, alcătuit, probabil, de 
alţi copii care au bătut prundurile înaintea noastră, pe 
care îl rostim cu voce tare, pe silabe, împreună, îndată ce 
ajunge toată ceata de voinici pe malul nedespărţitei 
noastre prietene, Jijia. 

Locul ales de noi se află sub un mal cu mai mult 
nisip, lângă o salcie împrăştiată în toate părţile, ca vai de 
capul ei. Apa e sub picioarele noastre şi se înveseleşte de 
cum ne vede: sare mai zglobie, îşi schimbă culorile şi 
cântă, de bucurie că nu am uitat-o nici azi. 

Jijia e străjuită, în dreapta, de un şes larg, unde ne 
zbenguim noi, întorcându-ne, apoi, istoviţi, la sânul apei, 
care ne primeşte cu braţele deschise. Pentru noi, copii 
între 5 şi 11 ani, şesul este enorm, dar nu ne jucăm 
niciodată pe toată întinderea lui, fiindcă timpul cel mai 
îndelungat îl petrecem la Jijia. Şesul leagă satul Todireni 
de satul Hlipiceni sau Slobozia (cum îi spun bătrânii). Nu 
mă întrebaţi de ce, că nu ştiu.  

Todirenii se termină, la Vest, cu un deal, pe care se 
află Şcoala de la Curte, unde învăţăm cu toţii. De acolo 
cobori şi mergi cam un kilometru jumate pe şes, apoi 
ajungi la Gara din Hlipiceni, care se numeşte Gara 
Todireni, din cauză că acest sat este mai vechi, iar 
Hlipicenii nu erau când s-a construit gara. Cred că este 
una dintre primele gări din ţară. Altfel, cum s-ar 
explica?! 

Vis-a-vis de gară, trecând peste calea ferată, este 
iarmarocul, care se ţine marţea. Când ne pierdem şi noi 
prin iarmaroc, căscăm gura la cei din Hlipiceni, care 
vorbesc o limbă pe care noi n-o înţelegem. Fiind tare 
nedumerit, am întrebat-o pe mama despre păsăreasca 
acelor oameni. Ea mi-a explicat că ceea ce vorbesc ei 
este un fel de limbă rusă, că locuitorii ar fi ucraineni sau 
o fi zis ruteni ?! Cam aşa ceva! Oricum, nu-mi prea pasă 
ce sunt. Acum am treburi mai importante!  

Prin anii’60-’70, unde te puteai juca şi unde puteai 
fugi de acasă, decât la gârlă ? Da, da, la gârlă! Noi aşa îi 
zicem Jijiei. 

Îmbrăcaţi în nişte pantalonaşi cum da Domnul şi în nişte 
cămăşuţe care ajungeau repede ca şi cum ar fi fost rupte de 
câini, alergăm de dimineaţă pe malul apei, după ce părinţii 
pleacă la treburile lor, lăsându-ne în grijă orătăniile şi 
animalele din curte. Dar urechile noastre nu se prea fac pâlnie 
la auzul acestor sarcini. Abia aşteptăm să rămânem singuri,  
s-o zbughim la joacă şi la scăldat 

Am uitat să mă recomand! Mă numesc Mihai, am 11 
ani, iar trupa cu care hoinăresc eu este formată din Andrei, 
Neculai, Mitică, Florin şi sora mea mai mică, Sănduţa, de 
5 ani, de care trebuie să am grijă toată ziua. Asta e ! Noi 
suntem prieteni, ne înţelegem bine şi nu ne certăm 
niciodată. 

Ca să vă faceţi o imagine completă asupra spaţiului 
stăpânit de noi, trebuie să vă spun că pe aici trece calea ferată, 
iar peste Jijia sunt nişte poduri mari de fier, pe care ne 
zbenguim în voie, după ce trece trenul. Nici nu ştiţi ce plăcere 
avem să sărim pe traverse şi să facem echilibristică pe şine ! 

Ruta trenului este Dorohoi – Iaşi şi retur. Noi abia îl 
aşteptăm să treacă. 

Îl auzim gâfâind şi fluierând, când se apropie, apoi 
trece cu o viteză, că nici nu apuci să-l vezi bine. Când îl 
auzim de departe, ca nişte înţelepţi ce suntem, decretăm că 
atmosfera e încărcată. Cred că nu înţelegem mare lucru din 
această formulare, dar, de convinşi, suntem convinşi că aşa 
e! Poate am auzit vorbele astea de la ai noştri şi ne-au 
rămas întipărite în memorie. Chestiunea este că trenul ne 
uimeşte pe toţi: este lung, are multe vagoane şi se mişcă 
mai ceva ca un şarpe. Mulţi dintre călători stau la geam, 
iar noi fluturăm mâinile, să ne vadă. Ni se pare că sunt 
boieri, fiindcă merg cu trenul. Tare drag mi-ar fi să stau şi 
eu într-un vagon şi să privesc pe geam cum fug casele, 
satele, câmpiile, dealurile, rămânând în urmă, şi numai eu 
merg înainte… Ştiu că, dacă voi învăţa bine, ai mei mă vor 
da şi la alte şcoli, mai departe, să mă fac profesor, şi voi 
călători şi eu cu trenul. Mariana, vecina mea, pleacă 
lunea,cu trenul, la liceu la Truşeşti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar nu ne povesteşte niciodată cum e în tren. Probabil 

n-o impresionează. Când se întoarce, sâmbăta, împreună 
cu ceilalţi colegi din sat, vine de-a lungul Jijiei, pe jos, 
fiindcă îi place, spune ea, cum curge apa şi cât de limpede 
e. Jijia despre care vă povestesc este numai a mea, pentru 
că eu o înţeleg în felul meu, mi-e dragă şi simt că mă 
aşteaptă să mă întorc la ea mereu. Prietenii mei sunt mai 
mici decât mine. Pe ei nu-i interesează decât să se joace, să 
se bălăcească în apa ei, să se stropească şi să râdă până la 
Cer. Pe mine, apa asta mă înviorează, oricât de supărat aş 
fi, îmi dă încredere în mine şi mă face să mă simt într-un 
fel special, deşi nu ştiu să explic. Jijia ne atrage în tot 
timpul anului: iarna ne dăm pe gheaţă până ne săturăm. 
Dar mai există şi pericolul să cădem în apă, unde gheaţa e 
mai subţire. Atunci, nu numai că răcim şi lipsim de la 
şcoală, dar ne mai trezim traşi de perciuni ori şfichiuiţi de 
loviturile unei crenguţe mlădioase de răchită, după care 
purtăm semne pe fund vreo două săptămâni!  

mitologia unui râu: JIJIA 

NEPTUNUL 
SCRIITORICESC 

          Întâlnirea cu Neptunul scriitoricesc mi-a dat 

dintru începuturi senzaţia urcării pe puntea unei corăbii, 
nu cea a lui Noe, ci mai degrabă a Nebunilor. Casa, vila, 
hărăzită de Ceauşescu lui Maurer şi refuzată de boierul 
roşu, obţinută pentru odihna scriitorilor de Zaharia 
Stancu, mi s-a părut de la prima vedere un tărâm de pe o 
altă planetă, dintr-o altă lume. De te lăsai pradă primelor 
impresii puteai uşor cădea în păcatul de a socoti că vila 
de la Neptun reprezenta un fel de teritoriu priveligiat al 
boemei artistice văratice.E adevărat că  din miez de 
noapte până hăt dimineaţa se stătea ciorchine pe terase, 
noaptea era zi, se bavarda voluptuos şi se încingeau lungi 
şi zgomotoase libaţii. Dar viaţa coloniei de scriitori de la 
malul mării nu se limita nici pe departe la atât. Boema 
exista, însă era doar una din înfăţişările stupinei de la 
Neptun. Poate tocmai învelişul de deasupra. Convieţuiau 
în Babilonul neptunic boematicii cu interiorizaţii, cu cei 
care lunecau pe lângă pereţi ca o umbră. Aceştia se 
trăgeau cu discreţie şi delicateţe anahoretică în colţuri 
ferite, în casă sau în grădină, ori în cuprinderea 
Neptunului, prin tihăriile şi sălbăticiile vegetale ce mai 
supravieţuiseră din pădurea Comorofca de odinioară. 
Schimbau vorbe, se împărtăşeau unii altora ca sub nişte 
patrahire. Atmosfera ce se înstăpânea vreme de o vară era 
una prilenică destăinuirilor şi comuniunii. Se flana 
neobosit pe faleză, de la vilă la reşedinţa Mogulului altei 
iepoci. Şi câte nu se urzeau în astfel de primblări ale 
taifasului cel dedulcitor. Se adăuga spectacolul fascinant 
şi policrom al poporului cel gureş al odraselelor.  
 

Prin copii breasla se regăsea mai în întregime şi uita preţ de 
clipe, ori de o vacanţă, de războaiele ei nemiloase. Spaţiul 
respira „robinsonian”. Parcă un alt univers, golit miraculos de 
pasiunile de tot felul ce bântuiau lumea literară, se cristaliza 
aici, în ponticile ţinuturi. Când Fănuş ieşea în curte şi 
slobozea ocările lui unice asupra elicopterului prezidenţial, 
încercam sentimentul că era purtătorul de cuvânt al tuturor   
şi-l iertam pentru tulburarea proverbială a nopţilor, care 
pentru dânsul erau mai mereu tot zile. Neptunul de atunci nu 
mai e. Poate nici nu avea cum să continue întocmai. S-a 
schimbat o lume, s-au dus generaţii, s-au prefăcut din temelii 
oamenii. Dar duhul  de care am amintit s-a statornicit parcă 
pentru totdeauna la malul mării, pe pământurile pontice, unde, 
vorba cronicarului, şezum şi plânsem şi mai ales ne 
bucurasem. Mireasma lui stăruie urcată în legendă. Sălăş-
luieşte şi în inima mea. Pe un perete din casa  unde vieţuiesc, 
deasupra uşii de la intrarea în camera de lucru, se află un 
desen, ce-mi aduce mereu aminte de Neptun. E meşterit de 
Marin Sorescu. A săvârşit acest portret  într-o dimineaţa. 
Obişnuiam să bem împreună cafeaua. Stăteam alături, la 
acelaşi etaj, şi ne rânduiam pentru ritualul matinal al ceştii cu 
aburinda şi delicioasa fiertură, când în camera unuia, când a 
celuilalt. O sorbeam până la zaţ, o descântam cu vorbe, unele 
chiar fermecate. Marin o făcea  şi trăgând din când în când 
linii  cu al său vrăjit condei. Aşa s-a petrecut, spre încântarea 
mea, într-o bună zi la cafeaua de dimineaţă. A apucat tuşul şi 
mi-a zugrăvit chipul. A fost cândva, a fost aievea şi încă mai 
este. Viază în cântecul aducerii aminte. Neptunul scriitoricesc 
e punct nodal al cosmogoniei noastre lăuntrice. 
 

Grigore ILISEI 

 
  CCRROONNIICCAA  ••  MMIITTOOLLOOGGIIII  

     În intenţia de a restitui mitologia unui râu: JIJIA, au 

fost convocate personalităţi care reprezintă nume de 
referinţă pentru acest areal, şi nu numai. Maria BACIU, 
invitata din acest număr, născută în Cernești, com. Todireni, 
jud. Botoşani, este profesoară de Limba şi Literatura 
Română, la Botoşani. Membră a Uniunii Scriitorilor din 
România, poetă, prozatoare, publicistă. Cu o percepţie 
specială a universului copilăriei, a publicat numeroase cărţi 
dedicate, deopotrivă, copilului-copil şi copilului care 
sălăsluieşte in fiecare din noi. Pe această linie se înscrie şi 
„povestea” inserată aici (N.T.)   
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Are doi căţei jucăuşi şi 12 găini roşii, într-un coteţ bine închis cu 
plasă de sârmă, pentru a nu permite atacurile unor prădători. 
Vecinii sunt la distanţă; între cabanele presărate prin pădure, cu 
acces la apă, e totdeauna un spaţiu considerabil, pentru a prezerva 
intimitatea. Cel mai apropiat magazin alimentar e la 13 km,   
într-un cătun, cel mai apropiat orăşel, Huntsville, e la 25 km. 

Windsor e un oraş mijlociu, 220 mii locuitori, industrie, 
universitate  (precedată de un colegiu în limba franceză, Collège 
de l’Assomption), la graniţa cu America, peste râu se înalţă 
Detroit. Podul ce leagă cele două state e impresionant, dar există 
şi o legătură printr-un tunel sub apa fluviului. Oraşul a fost, mai 
întâi, colonizat de francezi, se numea Petite Côte, iar această 
moştenire  este reflectată în denumirea unor străzi: Ouellette, 
Pelissier, Marentette, Lauzon. Are şi o istorie picantă, era cândva 
locul de refugiu al mafioţilor, fabrica de whisky a lui Al Capone 
există şi acum. Unii bogaţi din Detroit au reşedinţe aici, e un loc 
mai sigur pentru locuit. Un cartier vechi impresionează prin 
reşedinţe senioriale; ca de obicei, bogăţie neostentativă. Un parc 
cu statui și o promenadă, pe malul râului, îndeamnă la plimbări la 
orice oră. Pescari de toate naţiile, între care și români, scot  
exemplare de peste un kg. 

Cam la  50 km. de Windsor e parcul naţional Pointe-Pelée, 
un sanctuar al păsărilor şi fluturilor, pe ruta migraţiilor. E cel mai 
sudic loc al Canadei, o peninsulă, cam de 20 km2, înconjurată de 
apele lacului Erie, cândva locuită (am vizitat o casă-muzeu, 
conservată aşa cum era atunci), transformată în parc în 1918, 
pentru conservarea  plantelor (cam 700 specii de flori) şi a unei 
faune excepţionale (347 specii de pasări şi veveriţe gri, ratoni,  
nevăstuici, dihori, coioţi). O pasăre mare, rapidă, care a traversat 
aleea, am aflat, era un curcan sălbatec. Accesul e permis numai 
cu bicicleta sau pietonal, curăţenie, respect religios pentru natură. 

Două ultime constatări: oriunde te-ai afla, în oraş, pe 
autostradă, în locuri izolate, găseşti toalete curate, cu hârtie 
igienică, săpun lichid şi aparat pentru uscat mâinile, Fără plată. 
Nici autostrăzile nu se plătesc. Chestionând românii întâlniţi, 
asupra motivaţiei lor de a se stabili aici, recoltez, spre 
surprinderea mea, nu argumente economice, ci psihologice: 
respect pentru muncă şi competenţă. 
 

  

 

 

 

 

 

 
JIJIA LUI MIHAI 

 

(urmare din pagina 21) 
 

Atunci a secat aproape de tot. Rămăsese doar un firicel de 
apă pe mijlocul gârlei, iar pietrele erau uscate şi albe, ca nişte 
bătrâne care aşteaptă să moară. E rău când seacă Jijia. Nici vitele 
sau oile nu mai au unde se adăpa. „Asta e de la Dumnezeu”, zice 
mama. Nici râul nu e totdeauna împăcat cu sine… 

Altădată, când sunt ploi multe sau a fost iarnă grea şi a căzut 
multă zăpadă, Jijia vine mânioasă, revărsându-se peste maluri, 
inundând şesul, iarmarocul şi casele de pe vale ale celor două 
sate. Mai mult, la Sud de acest şes, este un alt râu, Sitna, care se 
uneşte cu Jijia, după ce trece de Hlipiceni. Când se revarsă 
amândouă, e prăpăd! În partea de Nord a Sitnei, se află satul 
Cerneşti. Mamă, mamă, ce prăpăd e şi pe acolo când vin apele 
mari! Numai că locuitorii de pe valea Sitnei au un avantaj: ies la 
prins peşte cu mâna, fiindcă se rup stăvilarele iazului de la 
Dracşani, şi peştii din iaz o iau la vale. Am fost şi eu la prins 
peşte, împreună cu fratele meu, George. Am avut de mâncat 
peşte tot anul! Oricum ar arăta, strălucitoare sau mâloasă, plină 
sau goală, Jijia mă aşteaptă să mă zbengui între malurile sale; să 
arunc pietricele netede pe luciul apei, să fac „boi”; să sar de pe 
mal drept în mijlocul ei şi să mă scald; să urmăresc Soarele, 
cel din apă, care stă pe loc în timp ce apa curge; să cânt; să 
sar într-un picior şi-n altul, simţindu-mă stăpânul vieţii. Când 
mă prinde noaptea pe malul Jijiei, iar Cerul devine pestriţ de 
atâtea stele şi coboară cu totul pe fundul apei, încerc să prind, 
din gârlă, măcar o stea, să i-o duc mamei. Ştiţi că nu reuşesc 
niciodată?!  

În afară de şesul, pe care ne jucăm în pauzele de la gârlă, 
ne aşteaptă iarmarocul, aflat la o zvârlitură de băţ de locul în 
care ne-am aşezat cortul. În iarmaroc se vând, marţea, de 
toate. Mie îmi face cu ochiul îngheţata colorată dintr-un vas 
mare de metal, vândută de un glumeţ, care strigă, fără 
încetare: „Ouă roşii şi cu mac/ FACE bine la stomac!” Da, 
dar bani n-am. Casc gura un timp, gândindu-mă cât de bună 
trebuie să fie îngheţata aceea, îi şoptesc ceva la ureche fratelui 
meu Mitică, şi o luăm la goană spre casă. Prindem o găină, ne 
întoarcem cât putem de iute în iarmaroc, o vindem unui ţigan, 
care şi-a bătut joc de noi, dându-ne doar 16 lei. Ţiganul a 
dispărut repede, iar noi am luat, în schimbul unei găini, patru 
îngheţate duble, pe care le-am savurat, cocoţaţi pe gardul 
iarmarocului. Seara, mama şi-a dat seama că lipseşte o găină. 
I-am sugerat că trebuie s-o fi mâncat vulpea, care avea 
obiceiul să ne mai viziteze, din când în când, poiata. Şi aşa a 
rămas până la urmă, iar noi ne-am făcut hatârul! 

Sâmbăta şi duminică seara, la ora când se întoarce trenul de 
la Iaşi, peronul gării este plin de lume: sunt cei care aşteaptă pe 
cineva la tren; sunt tineri şi tinere, îmbrăcaţi ca de sărbătoare, 
veniţi să vadă trenul şi să se întâlnească unii cu alţii; sunt mulţi 
copii, veniţi şi ei la tren şi la hârjoană. Dar, mai ales, sunt 
gospodine şi, chiar, copii, ţinând în mâini coşuri pline cu porumb 
fiert, cu tot felul de fructe frumoase, cu harbuji şi cu zamoji, 
pentru a le vinde călătorilor din tren. În gara Todireni, trenul stă 
mai mult timp, pentru că ia apă, iar călătorii au timp să coboare, 
să cumpere ce doresc. Ca distanţă, cred că trenul se află la 
jumătatea drumului dintre Iaşi şi Dorohoi şi trebuie să se 
alimenteze. 

Eu îmi fac treabă şi urc pentru o clipă în tren, doar pe culoar, 
să văd cum e înăuntru, dar cobor tot atât de repede, de frică să nu 
pornească trenul cu tot cu mine. Mare lucru nu înţeleg şi mă 
întorc, fără victorie, la Jijia mea, împreună cu care mă simt 
minunat. 

Acum ştiu că apa aceasta are viaţa ei, că trăieşte cu adevărat. 
Am văzut-o, uneori, supărată, cărând mult nămol la vale, muncită 
şi zbuciumată. Dar am văzut-o şi veselă, susurând şi dansând 
printre pietre, aruncându-se din mal în mal, de parcă voia să mă 
bucure pe mine. Ce bine mă simt în preajma ei! 

Câteodată, mân gâştele şi raţele, de pe şes, în apă, ca să se 
scalde şi ele. Mamă, ce bucuroase sunt când simt apa! Şi ce se 
mai înalţă, bătând din aripi, ţipând, fericite, pe limba lor! Doar 
când aud şuierul iute şi ascuţit al trenului, sar speriate, 
împroşcând apa în toate părţile, împrăştiindu-se care încotro. 

Eu mi-am legat copilăria de acest râu şi chiar simt că face 
parte din mine. Dacă nu aş simţi astfel, aş fi mai posac, mai puţin 
vesel şi nu aş avea atâţia prieteni, pe care îi voi purta toată viaţa 
în sufletul meu, aşa cum, pretutindeni, mă va însoţi Jijia. Mă 
credeţi, nu mă credeţi, eu ştiu ce simt! Cred că fiecare pleacă în 
viaţă cu ceva numai al lui şi, în felul acesta, nu se simte niciodată 
gol pe dinăuntru. 

 
*** 

Sănduţa stătea singură pe malul apei, parcă uitată de lume, 
privind, când în zare, când la firul de apă ce se prelingea prin 
albia uscată a Jijiei. În mâna dreaptă ţinea un caiet îngălbenit, cu 
coperţile desprinse, pe care îl tot bătea de coapsă, în ritmul unei 
muzici interioare, probabil. Era începutul lui iulie şi, la ora aceea, 
apropiată de amiază, căldura se revărsa, cu dărnicie, din Cer, iar 
pământul, fierbinte, ţesea, în zare, pânze colorate de lumină. 

Cineva, venind, tiptil, din spate, o prinse uşor, cu amândouă 
palmele, de ochi. 

– Ghici, cine e? se auzi şi vocea. 
Întorcându-se, speriată, Sănduţa îl văzu pe Mihai, pe care îl 

privi cu uimire. 
– Doamne! se miră ea, şi rămase chiar uluită. De unde ai 

apărut, Mihai? Când ai venit? De unde ai ştiut că sunt aici? 
Mihai a strâns-o în braţe şi a început să râdă. 
– Bine te-am găsit! Nu crezi că pui prea multe întrebări 

deodată ? Am sosit de vreo jumătate de oră, am lăsat bagajele în 
maşină şi am ţinut să trag, mai întâi, o fugă la Jijia noastră, apoi 
să intru în casă. 

– Tu chiar ai fost şi ai rămas cel mai îndrăgostit de locul 
acesta! 

– Ce m-aş face fără cea mai scumpă perioadă a vieţii mele, 
când am fost şi cel mai fericit, şi cel mai liber ?... 

Părinţii lor nu mai trăiau. Copiii au plecat în lume, au urmat 
studii universitare şi şi-au făcut un rost. Toţi au fost de acord să 
nu vândă grădina şi casa părintească, fiindcă voiau să aibă unde 
se întoarce când le va fi dor. De aceea, le-au lăsat în grija unei 
nepoate, învăţătoare la şcoala din sat. Aici aveau să se retragă 
mereu, fie şi pentru scurt timp, departe de zgomotul lumii şi de  
iureşul vieţii, pentru a-şi reîmprospăta memoria şi pentru a-şi 
recupera buna dispoziţie. Sănduţa era lector universitar, la Iaşi, 
iar Mihai era profesor universitar, la Cluj, şi tocmai se întorcea de 
la Paris, unde participase la o conferinţă importantă. Acum erau 
amândoi fraţii în vacanţă şi puteau să se bucure de şederea lor la 
ţară, în casa părintească.  

Ba, îşi propuseseră să-i cheme şi pe ceilalţi fraţi, chiar pentru 
puţin timp, pentru a fi împreună, să se simtă bine, ca pe vremuri. 

– Cred că instinctul m-a îndreptat spre Jijia, a răspuns Mihai, 
dar am rămas şi eu plăcut surprins să te aflu aici. Unde ai găsit 
caietul acesta prăpădit ? 

– Eu am sosit de două zile, Mihai! Urma să-ţi dau telefon, dar 
tu mi-ai făcut o surpriză foarte plăcută… Caietul cu creaţiile tale 
despre Jijia l-am găsit în timp ce făceam curat în bibliotecă. 
Răsfoindu-l, m-am întors, fără să vreau, la copilărie. 

Sănduţa povestea în timp ce se întorceau spre casă. 
– Ştii că îmi amintesc când mă luai de mânuţă şi mă duceai 

pe malul Jijiei? Era tare frumos! Acum mi se pare pustiu… N-am 
mai văzut copii jucându-se pe şes ori bălăcindu-se în apă. Şi îmi 
mai amintesc ziua în care te-ai întors fericit de la şcoală, fiindcă 
te-a lăudat profesorul pentru compunerea asta! Jijia ne-a rămas 
mică, Mihai… 

– Ai crescut tu, Sănduţa! 
Nici nu şi-au dat seama că au ajuns în curtea copilăriei lor. 

Aveau multe să-şi spună şi să înnoade viaţa de unde a rămas, 
când s-au întâlnit ultima oară… Simţeau că toate ale vieţii curg, 
ca şi apa copilăriei lor… 

 

„DOSARUL ELIADE” 
 ȘI DIASPORA ROMÂNEASCĂ 

 

(urmare din pagina 11) 
În paranteză fie spus, atitudinea lui Eliade de a nu-şi fi 

renegat nici o clipă simpatiile politice de dreapta este şi astăzi 
supravalorizată de diaspora nu numai din perspectiva unei 
rectitudini onorante, ci chiar, am impresia, din perspectiva 
unei posibile folosiri a numelui său pentru a legitima grupări 
radicale ale acestei comunităţi politice. De altfel, aici e un 
punct extrem de fierbinte pe care, din nefericire, cartea în 
discuţie îl ocoleşte.  

Care erau de fapt raporturile lui Eliade cu aceste grupări 
politice din diaspora, aflate azi la senectute, dar nu lipsite de 
mijloace şi de influenţă? Într-o carte extrem de interesantă, 
publicată în limba engleză, tot în 2003, de aceeaşi editură 
românească din Georgia, biograful american al lui Eliade, 
Mac Linscott Ricketts, profesor Emeritus la Luisburg College, 
North Carolina, publică un interviu cu fostul stomatolog al lui 
Eliade, Al.E. Ronnett (Rahmistruc), legionar declarat şi uşor 
mitoman, care nu se sfieşte să afirme (contrar datelor istorice 
cunoscute până acum) că Eliade ar fi fost ales pe listele 
legionarilor în ’37 sau că ar fi menţinut până la sfârşitul vieţii 
contacte cu vechii legionari din zona Chicago (vezi Former 
Friends and Forgotten Facts). Revenind la cartea lui 
Dworschak, acesta citează masiv din lucrarea amintită a lui 
Ricketts propunând-o ca un exemplu de analiză profesionistă 
şi lipsită de prejudecăţi, care nu ezită să supună dezbaterii 
publice şi chestiunile sensibile (spre exemplu, Ricketts va 
publica în traducere engleză şi va comenta foarte judicios 
„Jurnalul portughez” al lui Eliade, încă needitat în România) 
spre deosebire de analizele discutabile ale „detractorilor” lui 
Eliade. 

Tot din lucrarea lui Ricketts, Dworschak preia liniile mari 
ale deconstrucţiei minuţioase operate de profesorul american 
asupra mult discutatei cărţi semnate de Alexandra Laignel-
Lavastine (Cioran, Eliade, Ionesco: L’oubli du fascisme, 
Paris, P.U.F., 2002). Acesta va demonstra lipsa de metodă şi 
de credibilitate academică a lucrării care, în ciuda aparenţei de 
profesionalism ştiinţific (note, citate laborioase, bibliografie 
extinsă etc.), este bazată pe citate compilate din alte cărţi, pe 
interpretări insidioase şi decontextualizate şi, mai grav, pe 
plagiat (inclusiv din Ricketts). În contextul în care cartea 
fostei soţii a lui Emil Hurezeanu (cu ajutorul căruia a reuşit de 
altfel să fugă în străinătate în timpul lui Ceauşescu) a suscitat 
în mediile româneşti reacţii mai curând pasionale de 
respingere decât analize laborioase (cu excepţia Martei 
Petreu, din care Alexandra Laignel-Lavastine a plagiat de 
asemenea masiv) analizele amintite deschid calea spre singura 
atitudine viabilă şi credibilă în mediile occidentale: 
profesionalism clinic, necruţător şi rece. Atmosfera şi 
metehnele dâmboviţene (patetism, insinuări, gesticulaţii 
ample sau băşcălie amară) nu duc nicăieri chiar atunci când 
sunt animate de cele mai bune intenţii (şi cazul hagiografului 
eliadean de la Bucureşti e mai mult decât revelator) astfel 
încât moderaţia activă a doctorului Dworschak rămâne cel 
puţin un punct onest şi credibil de plecare şi se cuvine a fi 
salutată.  

Cât despre amploarea şi adâncimea „dosarului” lui Eliade, 
cartea doctorului din Ottawa nu face decât să ne deschidă 
apetitul şi să ne stârnească o legitimă curiozitate pe care o va 
ostoi doar o lungă şi plăcută zăbavă în preajma cărţilor de şi 
despre Eliade. Contrar coperţii „provocatoare”, în care figura 
(pe fond verde!) a profesorului din Chicago are fixată pe 
frunte o ţintă imaginară a „lunetiştilor” ideologici, credem că 
Eliade continuă să zâmbească enigmatic, convins că 
moştenirea complicată şi profundă pe care ne-a lăsat-o va 
continua să intrige şi să fascineze mult timp de-acum înainte, 
în ciuda celor care ar vrea să-l îngroape în uitare. Nu degeaba 
spunea despre el Ioan Petru Culianu, discipolul favorit, că e 
un autentic mistagog „care şi-a înscenat propriul mit”! 

 

ONTARIAO, DOAR IMPRESII 
 

(urmare din pagina 20) 
Seara ne vizitează căprioare, multe şi netemătoare, gâşte 

canadiene, raţe gălăgioase Pensiunea are cam douăzeci de 
camere, în cabane din lemn, ca majoritatea construcţiilor rurale,  
cu unul până la trei dormitoare.  Fiecare e dotată cu tot ce trebuie 
pentru un sejur de vacanţă de una-două săptămâni: o sufragerie-
bucătărie, ustensilele necesare (aragaz, frigider, vase), baie, 
încălzire electrică pentru zile mai reci şi nelipsitul grătar cu gaze, 
lângă fiecare cabană. Bănci, scaune comode de lemn presărate 
peste tot, un poantou pentru ambarcaţiuni (barcă cu motor, alta cu 
vâsle, canoe şi alte tipuri). O sală imensă, în clădirea principală, 
cu canapele şi fotolii grupate în jurul unui televizor de 
dimensiuni, lângă un şemineu; prin alte  alte colţuri, biliard, alte 
jocuri de societate. Bineînţeles conexiune internet, wireless, 
gratuită. Seara, oaspeţii se adună în jurul unui foc de tabără şi 
socializează. Afacerea familiei lui Rob Wallace asigură resursele 
necesare pentru a-şi susţine copiii la studii: Adam e deja inginer 
geolog şi locuieşte la Vancouver, John are o diplomă în 
psihologie, obţinută la Ottawa, iar Meg e la un colegiu din zonă. 

 

CCRROONNIICCAA  ••  CCOONNTTIINNUUĂĂRRII 
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SSPPOORRTT  

  
ddeeşşeerrtt  ffăărrăă  nniissiipp!!  

 

Hei, voi fani bătrâni ai Politehnicii de răsalaltăieri, 
vi-l mai amintiţi pe Vasile Iordache? Cum care Vasile 
Iordache? Portarul, bre, marele portar care făcea un 
zid de beton între cele două bare ale porţii. Era 
mirobolant, era paznicul de far al echipei studenţeşti 
din Copou, era coşmarul tuturor atacanţilor adverşi. Ei 
bine, Vasile Iordache e acum un respectabil bărbat de 
vârsta a treia, trecut de 60 de ani, care cultivă roşii la 
căsuţa lui de pe dealul Fienilor şi care trăieşte din 
amintiri; din frumoasele lui amintiri. Am avut o 
strângere de inimă citind interviul pe care l-a dat, 
recent, unei gazete de sport şi în care nu suflă nici 
măcar o vorbuliţă despre Iaşi, despre clubul care l-a 
format şi care l-a lansat pe o orbită strălucitoare. 
Vorbeşte numai despre Steaua, unde a plecat în 1971, 
după doi ani de Politehnică. E drept că acolo, în 
Ghencea, s-a împlinit cu adevărat, a cucerit titluri şi 
trofee, grade militare (locotenent-colonel!) şi toate 
celelalte... Apoi s-a aruncat în nisipurile deşertului, 
tocmai în Qatar, ca antrenor, de unde s-a întors cu 
vederea afectată de lumina solară şi de furtunile de 
nisip. Viaţa lui a fost dăruită fotbalului, a cunoscut 
gloria (25 de selecţii în echipa naţională), a suferit 
pentru fotbal (5 comoţii, hepatită, gâtul fracturat, toate 
degetele rupte!), dar zice că dacă ar fi să o ia de o mie 
de ori de la capăt, tot fotbal ar face. Are şi tristeţi, ca tot 
omul. E trist şi se consideră nedreptăţit că nu a fost 
invitat, deunăzi, la sărbătorirea a 25 de ani de la 
victoria Stelei asupra Barcelonei, la Sevilla, în ’86. Are 
dreptate. Nu a slujit el clubul Steaua vreme de 24 de 
ani? Nu era el, atunci, antrenorul de portari al echipei? 
Nu-l pregătea el pe Dukadam? Adică portarul care a 
apărat patru lovituri de la 11 m. e erou (şi este!), iar 
antrenorul care l-a pregătit nu e nimic? Numai la noi 
sunt posibile asemena porcărele! Iordache crede că 
măgăria au făcut-o d-l general Iordănescu şi d-l 
ministru Oprea (auzi ce nume are ăsta!). Dar nici Gigi 
Becali nu e străin, el care becăleşte totul la Steaua. 
Zice Iordache: „Gigi Becali face circ. Va avea circ!”. 
Acum scoate echipa de pe Ghencea. „Dacă pleacă de 
pe Ghencea, Steaua va dispărea.” 

Cu aceste amintiri şi cu aceste tristeţi, Iordache se 
întoarce la fotbal. Îşi lasă straturile cu roşii de la Fieni şi 
pleacă din nou în deşert, cu Olăroiu şi Rădoi, la Al Ain. 
Anii nu-l împiedică să se arunce din nou în furtună. 
Inima de sportiv nu are vârstă. Şi apropo de inimă de 
sportiv: fostul portar al Naţionalei nu-i înţelege deloc pe 
Rădoi şi pe Chivu care s-au retras din reprezentativa 
ţării, deşi sunt încă în activitate performantă la echipe 
de club. El mai crede, cum a crezut întotdeauna, că 
visul cel mai frumos al unui sportiv e să ajungă la 
Naţională. Ca să fiu sincer, nici eu nu-i înţeleg pe cei 
doi şi mai ales pe Chivu, care părea dintr-un aluat mai 
de soi. Lui Rădoi parcă a început să-i pară rău, zice 
că-i este dor de Naţională. Poate revine, chemat de 
Piţurcă, dar nu mai am încredere că va mai fi cu trup şi 
suflet... Cine trădează o dată va mai trăda. Şi 
Naţionala numai de aşa ceva nu are nevoie acum, 
când a ajuns coada cozii în clasamentul mondial, 
depăşită până şi de echipele de amatori! Acesta e 
rezultatul muncii şi afacerilor unor conducători cu 
pretenţii de mari profesionişti-spilcuitul Mircea Sandu şi 
holbatul Dragomir. Câtă vreme campionatul intern va 
rămâne pe terenul mănos al afacerilor lor şi al bunului 
lor plac, Naţionala va continua să cadă, aşa cum a 
căzut din prima urnă valorică în cea de a patra. Mai jos 
n-are unde cădea, iar de urcat nu va mai fi posibil 
decât dacă vor cădea ei. Dar cine, în ţara asta, mai 
cade, după ce a reuşit să se cocoaţe în vârful 
piramidei?! Acum l-au adus din nou pe Piţurcă. Să 
dreagă busuiocul, să dreagă ceea ce tot el a stricat. 
Să fim serioşi! Nu va drege nimic, îşi va rotunji doar 
milioanele! 

Iar noi locului ne ţinem, cum am fost aşa rămânem, 
adică tăcem şi înghiţim tot ce ni se serveşte. Aşa că nu 
fi trist, Vasile Iordache! Du-te înapoi în nisipurile 
deşertului, că la noi deşertul nici măcar nisip nu are! 

 

Stelian OBREJA 
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UN STUDIU DEMARAT de co-
mitetul pe probleme de lingvism al 
Uniunii Europene a relevat, în mod 
absolut surprinzător, că 95,26% dintre 
români înţeleg spontan limba oficială a 
Republicii Moldova, respectiv, limba 
moldovenească. Fenomenul este cu atât 
mai teribil cu cât limba în cauză este,  
după cum probabil se cunoaște, una 
dintre cele mai noi limbi indo-euro-
pene, apărută pe planetă de abia două 
decenii, mai exact, în anul 1989. Uluiţi, 
cercetătorii britanici afirmă că singura 
explicaţie plauzibilă este că românii 
sunt înzestrați genetic cu o inteligenţă 
deosebită, talent în comunicare și o 
profundă înclinaţie spre limbi străine. 
Un argument invocat în sprijinul acestei 
teorii este și acela că procentul de 
4,74% din populație, care nu manifestă 
o asemenea înţelegere spontană, este 
reprezentat de minoritaţi nationale, în 
special ungare, care de asemenea nu 
înţeleg nici limba română. Studiul a 
fost demarat de autorităţile europene în 
încercarea de a cuantifica necesarul de 
traducători autorizați din limba română 
în limba moldovenească. Nu-i banc, dar 
e bun... 

 

* 
OARE SĂ SPUNEM că unul 

dintre cele mai plicticoase programe 
este TV CULTURAL? N-o să ne certe 
careva? Este o minune cum reuşesc acei 
domni şi acele domniţe să producă nişte 
emisiuni atât de lipsite de atractivitate! 
Dacă n-ar fi emisiunea lui H.R. 
Patapievici şi preluările de la alte 
televiziuni şi programe (cu Pleşu şi 
Liiceanu, cu Eugenia Vodă), Culturalul  
ar scădea spre cota zero a receptării. Şi 
dacă nu urmăresc (vorbă mare!) oame-
nii de (oarecare) cultură, aceste progra-
me, atunci cine dracu’ să le urmă-
rească? Telejurnalele culturale sunt 
lâncede şi parcă nesfârşite, precum 
ploile de săptămâna trecută. Fără 
fulgere, fără ceva care să nu te facă să 
butonezi telecomanda. Oarecari sclipiri 
se mai pot afla într-o emisiune mode-
rată de Daniel Cristea Enache, unde 
interlocutorii sunt lăsaţi să se confe-
seze. În condiţiile maculaturii filmice, 
care se promovează pe mai toate pro-
gramele, Culturalul ar putea să ne 
regaleze cu filme de epocă, cu niscaiva 
capodopere ale ecranului. Sau cu filme 
din ţările vecine, mai accesibile la preţ, 
însă de o calitate artistică indiscutabilă. 
Dar ţi-ai găsit! Poeta Mariana Codruţ 
remarca recent, la rubrica ei din Ziarul 
de Iaşi, că revista Contrafort, de la 
Chişinău, a lansat o modalitate intere-
santă de colaborare: în fiecare an  
consacră un număr de pagini literaturii 
unei ţări din Centrul şi Estul Europei. 
Anul acesta este al Cehiei. Oare nu s-ar 
putea ca Televiziunea publică, dar mai 
ales TVR Cultural, să facă acelaşi lucru, 
promovând filme (şi alte produse cultu-
rale) din Cehia, din Polonia, din Ungaria 
şi din celelalte ţări din zonă? Dar TVR 
Cultural risipeşte – cum spuneam şi-n 
numărul precedent – orzul pe gâşte, 
cramponându-se să difuzeze  – de trei ani! 
– o emisiune precum Tichia de 
mărgăritar, realizată (?) de criticul Alex 
Ştefănescu. Şi noi încă am fost blânzi cu 
această sinecură, dar Adrian Ţion, în 
revista Tribuna (1-15 iunie a.c.) o face 
harcea-parcea. 

M O M E N T
Nu consunăm la atacurile la persoană 

ale comentatorului dar, dincolo de asta, 
observaţiile sunt pertinente şi... imbatabile.: 
„Tichia de mărgăritar e departe de a fi o 
emisiune culturală. Miştocăreala, chiar 
cizelată, rămâne miştocăreală. Nu-i destul 
că Alex Ştefănescu împroaşcă persiflator 
cu noroi în plachete de versuri fără valoare 
literară, dar realizatorul jalnicului product 
tv fragmentează discursul criticului cu 
inserturi de scălâmbăieli actoriceşti de un 
penibil hilar. (...) Dacă la emisiunea 
incriminată s-ar obţine un cât de neîn-
semnat efect umoristic, demersul criticului 
ar avea o noimă. Dacă ar aduce niscaiva 
gologani, cât cel mai prost spot publicitar, 
iarăşi s-ar putea înţelege difuzarea ei. Dar 
Alex Ştefănescu vrea să facă – nici mai 
mult nici mai puţin – ordine în literatura 
contemporană la vedere, nu pe şest, aşa 
cum ai da cu târnul prin ograda literelor. 
Păcat că-şi pierde vremea cu ceea ce nici   
n-ar avea ce să caute în literatură. Adică 
analizează la microscop gunoiul literar 
(...)”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DACĂ N-O FI CHIAR PRIMA, 
oricum printre cele dintâi apariţii în 
presă referitoare la „asasinarea” lui 
Eminescu a fost publicată în 1992. Este 
semnată în nr. 5 al revistei „Românul”, 
suplimentul „Magazin cultural”, de un 
eminescolog reputat, N. Georgescu, 
devenit, cu timpul, adevărat şef de şcoală 
în campania de acreditare a teoriei 
complotului ucigaş. În douăzeci de ani, a 
dispărut atât: un semn – cel de întrebare. 
Dacă, în 1992, titlul din „Românul” suna 
„Eminescu asasinat?”, în 2011 se 
marchează în presă, simplu, „împlinirea 
a 112 ani de la asasinarea lui Eminescu”. 
A dispărut semnul întrebării şi, o dată cu 
el, îndoiala, instaurându-se certitudinea 
absolută: Eminescu a fost asasinat, 
infamul ucigaş din umbră fiind, desigur, 
tenebrosul Maiorescu!  Recitind articolul 
din 1992 al lui N. Georgescu, avem parte 
de surpriză după surpriză. Prima şi cea 
mai neaşteptată se referă la faptul că, 
atunci când a emis teza asasinării, 
procurorul literar nu-l avea deloc în 
vedere pe „ucigaşul” Maiorescu, ci cu 
totul altă persoană, care ar fi acţionat 
dintr-o pricină curat neaşteptată! N. 
Georgescu nu sugerează nici o clipă 
eventualitatea unei crime politice; 
dimpotrivă, indică doar vinovăţia 
„altui nebun”, Petrache Poenaru, cel 
care a lovit poetul cu piatra ucigaşă: 
„O piatră cumpănită îndelung în 
praştia fostului soţ al fostei muze a 
poetului”. Deci: actriţa Cleopatra 
Poenaru, „muză a lui Eminescu”, a 
fost pricina tragediei instrumentată de 
un soţ gelos. De unde se vede că N. 
Georgescu întâi de toate a lansat 
supoziţia asasinatului (cu bună priză la 
publicul cel mai larg) şi abia după 
aceea a început să caute vinovaţi şi 
mobiluri! 

A doua surpriză este chiar de proporţii: 
cum se ştie, N. Georgescu şi susţinătorii lui 
se străduiesc acum să convingă că 
Eminescu n-a fost nebun, n-a fost niciodată 
bolnav, ci totul era o lucrătură malefică, 
menită să scoată din circuit un gazetar 
politic incomod puterii. Numai că, atunci 
când şi-a lansat teza, N. Georgescu 
credea... complet pe dos! Citez: „În expu-
nerea de faţă nu punem la îndoială câtuşi 
de puţin boala poetului, nu încercăm o altă 
definire a ei, un alt model de manifestare 
decât cel stabilit de specialişti.”  Fără (alte) 
comentarii. 
 

* 
A FOST COMENTATĂ la timpul 

potrivit aberaţia tv intitulată „Mari români”, 
care-l situa pe Becali în poziţia 13, în 
vreme ce Caragiale rămânea pe 16, Iorga, 
pe 17, Enescu, pe 19, Decebal, pe 26, 
Creangă, pe 43, Blaga, pe 47, şi Cantemir, 
pe 54!! Nu-i cazul să ne facem prea multe 
griji privind performanţele intelectuale ale 
românilor într-o Europă doctă şi 
superinformatizată, câtă vreme îşi au şi alţii 
faliţii lor. În Anglia, sondaje asemănătoare 
l-au situat la loc de frunte pe Beckham, 
mult înaintea lui Dickens. Cehii i-au 
acordat lui Franz Kafka locul 55, la mare 
distanţă de antrenorul de hokey Glinka 
(poziţia 33). În Africa de Sud, jucătorul de 
golf G. Player este postat înaintea lui 
Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel, 
în vreme ce americanii   l-au instalat pe 
Reagan (locul 1) mai sus de Lincoln, 
Washington, Roosevelt. Emisiunea cana-
lului France 2 intitulată „Le plus grand 
français de tous le temps” stabileşte ierarhii 
de tot hazul, dacă întreprinderea în sine n-ar 
fi altceva decât o inutilă prostioară cu ştaif. 
„Luminile” postului parizian pâlpâie rău de 
tot, câtă vreme înaintea lui Napoleon 
Bonaparte îi găsim pe Bourvil, Fernandel şi 
Coluche (locul 5!). Dincolo de isprăvile 
săvârşite de comedianul Coluche, care a 
candidat în răspăr la preşedinţia hexa-
gonului şi a fost exclus de pe două 
importante posturi tv pentru vulgaritate, 
francezii compătimitori i-au acordat un 
consistent bonus de punctaj datorită 
sfârşitului său tragic (a murit lovindu-se cu 
motocicleta de un camion; alt cântăreţ, 
Renaud, a compus atunci melodia „Curva 
de camion” şi iată-l şi pe el clasat înaintea 
lui Corneille şi Balzac!). Conştiinţa 
naţională nu pare interesată de raportarea la 
epocă şi regula cea mai simplă pretinde 
doar atât: prezenţă considerabilă pe ecranul 
televizorului. Eşti pe sticlă, eşti mare 
francez! Cazul solistului Michel Sardou 
(nici o legătură cu dramaturgul Sardou, de 
altfel absent din clasament), aflat pe locul 
45 (sub el îl găsim, la poziţia 72, pe... 
Robespierre!), ori al lui François Cabrel, 
chitarist şi cântăreţ folk, considerat (pe 
locul 45) mai breaz decât Jacques Prèvert 
(48). La coada cozilor sunt situaţi actorii 
Gèrard Philippe (95), Catherine Deneuve 
(97), dar şi personalităţi de calibrul lui Jean 
Paul Sartre (locul 96 – încă puţin şi nu 
încăpea în listă!), Jean Cocteau (90), 
Monet, Renoir, Clémanceau. Înaintea lor îl 
aflăm (81) pe... ciclistul Poulidor! Greu de 
imaginat un turnesol apt să testeze mai 
exact nivelul cultural al unei naţii decât 
astfel de clasamente tâmpe. Din acest punct 
de vedere, rămân chiar necesare şi utile.  

 

N. IRIMESCU  
 

* 
 
 

În paginile 1, 10, 16, ilustrații de B. Elron. 
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