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cronica veche 2 

  

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

scrisoare de peste râu 
 

„... o colonie care s-a declarat liberă, 
dar a rămas dependentă” 
 

Dragă prietene, 

În sfârşit, s-a încheiat suita de sărbători şi pot să-ţi scriu. 
Bănuiesc că ai urmărit şi tu evenimentele de peste Prut. 
Românii basarabeni şi-au sărbătorit două decenii de 
„independenţă”. Au făcut-o cu mult fast, cu mare pompă 
(risipă!), belşug şi veselie. Spectacole, defilări, focuri de 
artificii şi altele. Ca în Dragoste în timp de ciumă! Preşedinţii 
(Rep.Moldova), de la primul până la actualul (interimar) s-au 
întâlnit, s-au felicitat, exprimându-şi speranţa, fiecare în 
numele unui ideal (dar nu unic!). Oamenii au ascultat (fie 
jubilând, fie disperând). Majoritatea au aplaudat realizarea 
visului/iluzie. Frumos de trist... Eu însă cred, ca şi Vasile 
Gârneţ, că Republica Moldova rămâne pe harta lumii o 
promisiune disperată... După douăzeci de ani de 
independenţă, e singura republică din vastul spaţiu post-
sovietic – de la Marea Baltică şi până la Marea Neagră – în 
care comuniştii ar putea să ajungă a treia oară la guvernare, 
nu organizând o lovitură de stat, ci prin alegeri libere...  
(„Contrafort”, nr. 7-8, 2011). 

Dacă, totuşi, îmi întorc gândul la ce-am fost eu şi generaţia 
mea cu douăzeci de ani în urmă, s-au întâmplat şi multe bune. 
Avem, în sfârşit, deschidere spre o altă Lume, ne putem 
exprima liber şi, cel mai important pentru noi, basarabenii, 
putem ajunge în Ţară. Îmi amintesc cu nostalgie de clipele 
unice, irepetabile, când părea că renaştem. Îmi ziceam atunci 
că m-am născut (eu şi generaţia mea) pentru a fi martorul unor 
împliniri istorice, dar... Entuziasmul de după 1990 s-a potolit 
foarte curând. Din mai multe motive. După ce s-au eliberat de 
jugul imperiului sovietic, oamenii au fost supuşi unor grele 
încercări. Bineînţeles, cu sprijinul şi contribuţia susţinătorilor 
fostului imperiu. Şi, cu părere de rău, cu ajutorul pretinşilor 
democraţi. S-a produs, zic eu, fenomenul distrugerii din 
exterior, dar şi dinăuntru. Pentru a rămâne (Basarabia!) o 
colonie care s-a declarat liberă, dar a rămas dependentă.  

Astfel, în douăzeci de ani s-a ajuns la o discrepanţă 
incredibilă în societatea atât de uniformizată (de regimul 
socialist). Azi suntem martorii unui stat cu oameni foarte 
bogaţi, dar şi foarte săraci.  

 

 
 

C R O N I C A  v e c h e  
la Bârlad 

 
În organizarea Primăriei Municipiului Bârlad, a 

Consiliului Local Municipal şi a Bibliotecii „Stroe S. 
Belloescu”, cu prilejul Colocviului „Interferenţe literar-
culturale”, la Bârlad a fost lansat numărul 6-7 al revistei 
„Cronica veche”. A participat un numeros public, 
reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, invitaţi 
din alte centre culturale. Revista „Cronica veche” a fost 
reprezentată de Ştefan Oprea, redactor şef adjunct, 
Mircea Radu Iacoban, secretar general de redacţie şi 
Iulian Pruteanu-Isăcescu, membru al Colegiului redac-
ţional. La dezbaterile Colocviului, moderate de prof. 
Gruia Novac, au participat Ştefan Oprea, M.R. Iacoban, 
Dionisie Vitcu, Teodor Praxiu, Gelu Voicu Bichineţ ş.a. 
Lansarea a avut loc în ziua de 26 august 2011. 

Acei bogaţi (căpătuindu-se peste noapte!) au avut de 
câştigat în urma independenţei, pe când ceilalţi... marii 
naivi! Aceştia ar trebui să se înarmeze cu mult prea multă 
credinţă şi dragoste de neam şi de ţară, ca să mai spere. Şi să 
reziste... Oricum, anii au trecut – două decenii! Câte lucruri 
minunate s-ar fi putut realiza, dacă se dădea dovadă de mai 
multă hotărâre, verticalitate şi nu se lăsau corupţi de 
înavuţire şi putere diriguitorii acestui proces de renaştere 
naţională! Ni se oferise o şansă. Poate unică... Acum 
sărbătoarea ar fi fost altfel. Şi nu cârteam, scriindu-ţi pe 
tonul acesta lamentabil. Deşi nu sunt unica! Iată cum 
categoriseşte evenimentul Nicolae Dabija, chiar pe prima 
pagină a săptămânalului „Literatura şi Arta”: Câtă inde-
pendenţă, atâta ţară... 

Ei, bine, după Ziua Independenţei, a urmat sărbătoarea 
Limbii... Unii îi zic „a noastre”, alţii „a voastre”. Limbii 
Române! Şi dacă cei vechi în ani şi mentalitate mai pun la 
îndoială identitatea şi numele ei, copiii o vorbesc frumos şi, 
fără teamă, îi spun Limba ROMÂNĂ. Şi punctum. Uneori 
mai am şi momente de pesimism, dar generaţia tânără îmi 
spulberă orice îndoială. Ei, cu siguranţă, nu vor permite 
niciodată schimbarea veşmântului firesc al Limbii Române. 

Manifestările consacrate Zilei Limbii Române au fost 
mai sobre. Axate pe acţiuni ce ţin mai mult de suflet. 
Recitaluri. Întâlniri cu scriitorii. Dezvelirea bustului lui 
Adrian Păunescu pe Aleea Clasicilor. Salonul de Carte 
(organizat la Biblioteca Naţională). Această sărbătoare a 
adunat multe cărţi (edituri prestigioase!) şi mulţi scriitori din 
întreg spaţiul românesc. Printre oaspeţii dragi, veniţi de 
Acasă acasă, au fost: Ileana Mălăncioiu, Vanghea Steriy (din 
Macedonia), Ion Mărgineanu, Valeriu Stancu, Daniel Corbu, 
Cătălin Bordeianu, Nicolae Busuioc, Catinca Agache, 
Angela Târziu... Astfel, sărbătoarea Limbii (care s-ar părea a 
fi un paradox) e, totuşi, un frumos prilej de întâlnire a celor 
îndrăgostiţi de Cuvânt. 

Păcat că n-ai putut veni şi tu să te bucuri de aceste clipe 
rare! De multe te-ai fi mirat, dar de şi mai multe te-ai fi 
minunat. Căci sărbătorile (ca şi nunţile, cumetriile) ţin de 
firea românului basarabean, care uită de ziua de mâine şi se 
bucură din plin de ziua de azi. Dar despre caracterul risipitor 
al alor mei, altădată... 
                           

Cu drag de Neamul care este precum este  
şi mă are precum sunt,  

   
Claudia PARTOLE 

Chişinău, 5 septembrie 2011 

Chiș inău – 27 august  1991 
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  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Sergiu Burcă: Credeţi, domnule Prim Ministru, că 
neatârnarea noastră va fi posibilă în cadrul acestei formaţiuni 
statale numită (deocamdată neconstituţională) Rep. Moldova? 

Mircea Druc: Nu numai că este posibilă, ci şi necesară. 
Din punctul meu de vedere, noi nici nu putem evita această 
perioadă. Pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem, e 
strict necesară o perioadă de existenţă a unui stat suveran. 
Faptul că suntem două state nu trebuie să ne stingherească. 
Încă mai sunt două state coreene, au fost până mai ieri două 
state germane… Asta nu importă. Din punctul de vedere al 
conjuncturii, al perspectivei totul denotă faptul că este nu 
numai posibilă, dar şi necesară această perioadă de tranziţie 
(fragment din: Mircea Druc – Tot timpul am trăit cu impresia 
că cineva ne hărţuieşte special. Interviu cu primul ministru al 
Republicii Moldova realizat de Sergiu Burcă („Ţara”, nr. 19, 
14 mai 1991). 

 
27 august 1991 – o zi de referinţă pentru Basarabia/ Republica 

Moldova, după altele, din trecutul istoric. Atunci, deputaţii 
Frontului Popular din Moldova au organizat o Mare Adunare 
Naţională, care a fost transmisă în direct de televiziunile publice 
din cele două state româneşti. Marea Adunarea Naţională a impus 
Parlamentului votarea Declaraţiei de Independenţă şi adoptarea 
imnului „Deşteaptă-te, române!” ca imn naţional. Se proclama 
„un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască 
prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în 
conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în 
spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale”. În cursul 
aceleiaşi zile, la numai câteva ore de la proclamare, România a 
recunoscut independenţa Republicii Moldova, pentru ca din 28 
august, Republica Moldova să fie recunoscută şi de alte state din 
fosta Uniune Sovietică şi de ţări europene. Relaţiile diplomatice 
dintre cele două state româneşti, la nivel de ambasadă, au fost 
stabilite în ziua de 29 august 1991, la Bucureşti, prin semnarea, de 
către miniştrii afacerilor externe ai Moldovei şi României, Nicolae 
Ţîu, respectiv Adrian Năstase, a unui Acord de stabilire a relaţiilor 
diplomatice.  

În ajunul aniversării celor 20 de ani de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova faţă de Uniunea Sovietică, am 
adresat câteva întrebări unor cetăţeni moldoveni, ale căror 
răspunsuri le inserăm în această pagină. 

 
 
– Cum vedeţi cei 20 de ani de la proclamarea independenţei 

Republicii Moldova? 
 

„ ...o perioadă duplicitară, greu de apreciat” 
 

Nicolae Dandiş (30 de ani, politolog din Cahul): 20 de ani 
înseamnă puţin, dar poate fi şi suficient pentru a putea face cineva 
aprecieri privind stadiul de dezvoltare sau traseul pe care l-a parcurs 
Rep. Moldova. Avem o generaţie de tineri de 20 de ani, născuţi 
după independenţă la care în certificatele de naştere scrie Republica 
Moldova şi nu RSSM sau URSS. În procesul de constituire ca stat 
chiar şi după 20 de ani nu s-a reuşit a se debarasa de gândul că 
trebuie să ne spună cineva ce să facem şi ce este mai bine pentru 
cetăţenii acestei ţări. Independenţa a deschis un nou capitol prin care 
unele năzuinţe sau obiective ale populaţiei să poată fi realizate, dar 
din păcate, permanent au fost suficiente forţe care s-au opus. Din 
fericire, există încă suficientă voinţă şi idealuri pe care cu credinţă să 
le putem transforma în realitate.  

Octavian Zelinski (30 de ani, jurnalist din Anenii Noi): Îi 
văd ca o perioadă în care societatea s-a schimbat radical, atât ca 
formă cât şi ținând seama de conţinut şi valori. Au dispărut 
stabilitatea, încrederea în ziua de mâine, grija statutului faţă de 
omul simplu etc. Au apărut, în schimb, oportunităţile – diferite 
şi… inaccesibile majorităţii. Ni s-a dat pământ – şi l-am lăsat în 
pârloagă, ni s-au dat acţiuni la tot felul de fabrici şi uzine 
privatizate – şi am constatat brusc că toate sunt închise şi 
vândute la fier vechi. Am devenit, parcă, liberi de Moscova, dar, 
de fapt, am devenit dependenţi faţă de gazul care vine tot de la 
Moscova. Ne putem vorbi liber limba şi constatăm cu stupoare 
că în 20 de ani nici nu prea am învăţat-o pentru a o vorbi cum se 
cade. Putem călători unde vrem (nu mai e KGB-ul care să ne-o 
interzică), dar avem, în schimb, tot soiul de vize care ne 
împiedică s-o facem şi nu avem bani ca să călătorim acolo unde 
vrem. De fapt, cei 20 de ani de independenţă sunt o perioadă 
duplicitară, greu de apreciat. Zic greu, pentru că cei ce o 
apreciază (sau încearcă să o aprecieze) sunt intelectualii şi 
politicienii (adică 5% din populaţie). Restul, de 95% nu-şi pune 
problema aprecierii celor 20 de ani, ei se gândesc doar cum să 
supravieţuiască cumva – aşa liberi şi independenţi cum sunt. 
Din păcate asta e, cam nimeni nu se mândreşte cu independenţa 
şi cu faptul că e cetăţean al acestei ţări. Şi ştim cu toţii de ce.  

Ioana Melinte (56 de ani, profesoară din Cahul): Ani care 
au adus democraţia în ţară şi o mai mare deschidere pentru 
colaborare. Cei 20 de ani de la proclamarea independenţei au 
fost ani de noi căutări şi realizări în plan profesional dar şi 
personal. Mai multă libertate în toate activităţile, cu excepţia 
anilor în care au fost comuniştii la putere.  

Corina Grecu (26 de ani, profesoară din Chișinău): Cei 20 
ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova au 
reprezentat și continuă să reprezinte o perioadă de tranziție de la 
sistemul socialist la cel european. Au fost realizați pași mici 
spre încadrare europeană dar și pași ce ne-au reîntors. Au fost 
ani de instabilitate politică și economică.  

 
– Cum vedeţi relaţiile Republicii Moldova cu România în 

cei 20 de ani de independenţă? 
 

„ ...transparenţa a lăsat de dorit” 
 

Nicolae Dandiş: Au fost şi momente mai frumoase şi mai 
puţin plăcute în relaţiile bilaterale, în funcţie şi de contextul 
regional şi internaţional, dar în special de clasa politică 
existentă la Chişinău şi la Bucureşti. Dacă putem vorbi de 
succesul unor proiecte culturale şi susţinerea unor proiecte 
educaţionale de către România, mai puţin putem vorbi de un 
impact concret al unor iniţiative economice comune de 
apropiere a mediului de afaceri sau a colectivităţilor locale. 
Consider că transparenţa a lăsat de dorit în multe proiecte 
comune la nivel central, în special datorită politizării lor. 
Susţinerea evidentă de către România a cursului de integrare 
europeană a Republicii Moldova prin măsuri concrete şi 
inclusiv prin asistenţă financiară contribuie semnificativ la o 
mai bună percepţie a acestor relaţii de către cetăţenii 
Republicii Moldova, iar faptul că, în Republica Moldova, se 
ridică o generaţie fără un trecut sovietic creează premize 
favorabile pentru dezvoltarea firească a acestor relaţii bazate 
pe încredere. Ar fi bine ca relaţiile bilaterale să se bucure de 
mai mare atenţie din partea mass-mediei din România. 
Apreciem mult şi deschiderea Consulatelor Generale ale 
României la Cahul şi Bălţi.  

Ioana Melinte: Relaţiile de colaborare cu România au fost 
bune, cu excepţia anilor în care la guvernare au fost 
comuniştii. În domeniul învăţământului la nivel naţional le 
putem aprecia chiar foarte bune. La nivelul colaborării 
profesionale şi personale am putea să le calificăm chiar foarte 
bune, colegii din România au fost receptivi la toate întrebările 
noastre, şi-au împărtăşit experienţa, au acordat ajutor metodic. 
Un rol deosebit în cultivarea spiritului de patriotism l-a jucat 
şi îl joacă Asociaţiunea ASTRA din România cu despărţă-
mintele respective. Remarcăm în mod deosebit rolul Doamnei 
Areta Moşu şi a colaboratorilor activi de la Despărţământul 
„Mihail Kogălniceanu” Iaşi.  

Silvia Scutaru (52 de ani, profesoară din Chişinău): 
Aceste relaţii au fost în dependenţă directă de partidul care a 
fost la guvernare. Din partea Republicii Moldova nu a existat 
o abordare pragmatică a relaţiilor cu România.  

Octavian Zelinski: În general, cam inexistente. Nu prea   
s-a reuşit mare lucru în cei 20 de ani. S-au organizat în 1990-
1991 două Poduri de Flori şi cu asta ne-am liniştit. Adică, 
conducătorii ambelor state parcă şi-au făcut datoria morală 
faţă de istorie: ne-au ajutat să ne vedem de câteva ori şi li s-a 
părut că e de ajuns. Nu s-a reuşit implementarea de proiecte 
economice mari, de proiecte de infrastructură, de proiecte 
culturale sau la nivel de societate civilă. Situaţia e şi mai 
proastă de când România a devenit membră a UE, deoarece, 
pe lângă cele expuse mai sus, s-au mai adăugat şi cozile pentru 
vize, atitudinea dispreţuitoare a funcţionarilor de la Consulatul 
din Chişinău. În rest, noi aşteptam proiecte transfrontaliere, 
investiţii româneşti la noi… şi nu le avem.  

 
– Unde vedeţi Republica Moldova, peste 20 de ani? 
 

„ ...poate se va reface potenţialul uman” 
 

Elena Temelie (56 de ani, profesoară din Soroca): Peste 
20 de ani, văd Republica Moldova în componenţa marii 
familii europene. Esenţialul e ca ea să-şi păstreze valorile 
naţionale, limba, cultura, religia, dragostea şi mândria de 
neam. Locuitorii Moldovei vor avea acces liber în orişice ţară 
europeană, vor călători fără piedici, vor lega prietenii, schimb 
de experienţă profesională.  

Ioana Melinte: În  Europa, în rândul statelor dezvoltate 
alături de România, Elveţia, Germania, Franţa etc., numai nu 
în URSS 2, precum se vehiculeză în ultimul timp.  

Silvia Scutaru: Sunt puţine şanse să fim în UE, dar poate 
se va reface potenţialul uman, care nu va fi îndobitocit de idei 
comuniste. Consider că abia peste 20 de ani se va începe 
procesul de dezvoltare corectă.  

Octavian Zelinski: Sper sincer ca peste vreo 20 de ani să 
mă pot numi cetăţean al UE, sub o formă sau alta. Nici nu ştiu 
dacă la 50 de ani îmi va mai trebui mie personal să fiu în UE, 
dar copiilor noştri cu siguranţă că le va fi mai uşor. Nu cred că 
aş vrea să-mi văd ţara membră NATO, oricum, nu suntem 
ameninţaţi realmente de nicăieri, aşa că aderarea la respectiva 
structură nu ne-ar oferi mai nimic.  

Sergiu Mitrofan (41 de ani, inginer din Taraclia): Nu 
cred că în următorii 20 de ani Republica Moldova va dovedi. 
Am pierdut mult timp pe nimicuri și parcă timpul nu ne mai 
așteaptă; consider că ne va și mai greu să ne dezvoltăm în 
următorii ani... În tot cazul, integrarea europeană este singura 
cale să vedem luminița de la capătul tunelului...  

Nicolae Dandiş: Nu poţi să faci prognoze fără condi-
ţionări sau scenarii ipotetice din mai multe pespective şi în 
funcţie de anumiţi factori. Şi independenţa Republicii 
Moldova s-a produs pe lângă dorinţa majorităţii populaţiei şi 
datorită contextului internaţional, de aceea orice scenariu 
despre Republica Moldova peste 20 de ani, nu este izolat de 
acest context şi de ierarhia valorilor care va fi în societatea de 
atunci. Cred că numai Dumnezeu ştie ce este cu viitorul, 
dorindu-le tuturor acum şi în viitor credinţă, pace şi bunăstare.  

 
Anchetă realizată de Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

REPUBLICA MOLDOVA – DUPĂ 20 DE ANI 

Mesaj din Cahul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENTRU UN BUST GRIGORE VIERU 
 

 Anul 2011 a fost declarat, în Republica Moldova, prin 
Hotărâre de Guvern, Anul Grigore Vieru. Între alte 
manifestări, Consiliul Orăşenesc Cahul şi-a propus 
edificarea, în Parcul Central „Grigore Vieru” din oraşul 
Cahul, a unui bust al  poetului. În acest sens, ca urmare a 
iniţiativei noastre, a fost adoptată şi Decizia Consiliului 
orăşenesc Cahul. Iniţiativa este argumentată şi de faptul că 
Grigore Vieru a participat, la ultima activitate din viaţa sa, 
pe scena Palatului de Cultură din Cahul, în cadrul unui 
spectacol consacrat lui Mihai Eminescu, la 15 ianuarie 
2009, aceste clipe rămânând vii în memoria cahulenilor.  

În acest context, lansăm o campanie de colectare de 
fonduri pentru realizarea şi instalarea bustului poetului şi 
facem apel la toţi oamenii de bună credinţă de a contribui 
financiar la realizarea acestui proiect deosebit de important 
pentru cultura şi istoria naţională. Bustul consacrat poetului 
va înveşnici în memoria cahulenilor rolul şi meritul pe care 
această personalitate l-a avut în cultivarea dragostei faţă 
de neam, faţă de istoria şi limba română. 

Cei interesaţi ne pot contacta la: telefon/fax: +373(299) 
21413; 33303; E-mail: dialog.cahul@gmail.com 

Donaţiile pot fi făcute la următoarele conturi bancare: 
Fundaţia Comunitară Dezvoltare Durabilă Cahul; Cod fiscal: 
8629346; Banca beneficiară: JSCB ENERGBANK, 
CHIŞINĂU, MOLDOVA, SWIFT ENEGMD 22; Codul băncii: 
ENEGMD22405; Corespondent Bank: COMMERZBANK AG, 
FRANKFURT/MAIN, SWIFT: COBADEFF (pentru contul în 
Euro); Corespondent Bank: THE BANK OF NEW YORK, 
USA, SWIFT: IRVTUS3N (pentru contul în dolari SUA); Cont 
în lei: 222446074; Cont în Euro: 222446074.978; Cont în 
Dolari SUA: 222446074.840. 

Sergiu Burcă: Credeţi, domnule Prim Ministru, că 
neatârnarea noastră va fi posibilă în cadrul acestei formaţiuni 
statale numită (deocamdată neconstituţională) Rep. Moldova? 

Mircea Druc: Nu numai că este posibilă, ci şi necesară. 
Din punctul meu de vedere, noi nici nu putem evita această 
perioadă. Pentru a ajunge acolo unde vrem să ajungem, e 
strict necesară o perioadă de existenţă a unui stat suveran. 
Faptul că suntem două state nu trebuie să ne stingherească. 
Încă mai sunt două state coreene, au fost până mai ieri două 
state germane… Asta nu importă. Din punctul de vedere al 
conjuncturii, al perspectivei, totul denotă faptul că este nu 
numai posibilă, dar şi necesară această perioadă de tranziţie 
(fragment din: Mircea Druc – Tot timpul am trăit cu impresia 
că cineva ne hărţuieşte special. Interviu cu primul ministru al 
Republicii Moldova realizat de Sergiu Burcă (în „Ţara”,   
nr. 19, 14 mai 1991). 

 
27 august 1991 – o zi de referinţă pentru Basarabia/ 

Republica Moldova, după altele, din trecutul istoric. Atunci, 
deputaţii Frontului Popular din Moldova au organizat o Mare 
Adunare Naţională, care a fost transmisă în direct de 
televiziunile publice din cele două state româneşti. Marea 
Adunare Naţională a impus Parlamentului votarea Declaraţiei 
de Independenţă şi adoptarea imnului „Deşteaptă-te, române!” 
ca imn naţional. Se proclama „un stat suveran, independent şi 
democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici 
un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi 
năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al 
devenirii sale naţionale”. În cursul aceleiaşi zile, la numai 
câteva ore de la proclamare, România a recunoscut 
independenţa Republicii Moldova, pentru ca, din 28 august, 
Republica Moldova să fie recunoscută şi de alte state din fosta 
Uniune Sovietică şi de ţări europene. Relaţiile diplomatice 
dintre cele două state româneşti, la nivel de ambasadă, au fost 
stabilite în ziua de 29 august 1991, la Bucureşti, prin 
semnarea, de către miniştrii afacerilor externe ai Moldovei şi 
României, Nicolae Ţîu, respectiv Adrian Năstase, a unui 
Acord de stabilire a relaţiilor diplomatice.  

În ajunul aniversării celor 20 de ani de la proclamarea 
independenţei Republicii Moldova faţă de Uniunea Sovietică, 
am adresat câteva întrebări unor cetăţeni moldoveni, ale căror 
răspunsuri le inserăm în această pagină. 
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Doi piloni de sprijin are Saşa Bodnar în 
organizarea acestei acţiuni, artistul plastic 
humorean Radu Bercea, seniorul septuagenar 
extrem de vital şi tonic care, cu o energie de 
invidiat, mobilizează permanent echipa, şi mai 
junele pictor Roman Kharevsky, un ucrainean 
cu zâmbet senin, stabilit în Cehia, uns ca 
„director extern” al taberei întrucât este cel ce 
se ocupă, la fiecare ediţie, de recrutarea 
artiştilor din străinătate. Artişti cu anverguri 
diferite, cu maniere şi stiluri de expresie 
plastică aparte, care, aidoma mirodeniilor ce 
conferă arome şi gusturi speciale bucatelor, 
dau specificul fiecărei ediţii şi-i marchează 
unicitatea. 

Arome şi gusturi de la Marea Baltică la 
Marea Neagră şi din Boemia până în Caucaz. 

Fiecare ediţe a fost marcată de prezenţa 
unui artist care şi-a pus accentul personal 
asupra celorlalţi participanţi, anul acesta 
personalitatea circumflexă fiind cea a lui 
Mykhaylo Besareba, un portretist de forţă, 
ucrainean trăitor în Slovacia, o bombă cu ceas 
perfect controlată, pentru că acumula tensiuni 
până la nivelul exploziei, dezamorsând apoi 
această încărcătură prin tuşele nervoase care 
conturau chipurile subiecţilor săi, subiecţi care 
răsuflau uşuraţi după două-trei şedinţe de 
pozat (ce cumulau câte 10-12 ore). Mykhaylo 
se culca ultimul (la ora două noaptea picta 
încă în holul pensiunii) şi se trezea primul, 
pentru a-i aduce unei frumoase rusoaice, Yulia 
Motina (venită tocmai din Murmansk, din 
zona arctică), câţiva hribi culeşi de pe culmile 
împădurite din jur.  

Învierea  
de  

Lev TOLSTOI 
Ora de citit  

de  
Serenela GHIŢEANU 

Despre cromozomi, şoareci şi altele.  
Istoria unei pasiuni  

de  
Marius CÎRLAN 
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La Vama, Suceava... 
 
De câţiva ani, din iniţiativa pictorului 

rădăuţean Ioan Bodnar, se desfăşoară în 
perimetrul bucovinean o tabără internaţională de 
pictură cu un generic care promovează numele 
Bucovinei în cele patru zări ale continentului 
european. 

Tabăra de creaţie „Bucovina – trecut, 
prezent şi viitor”, care a pornit ca o provocare 
susţinută la început cu fonduri exclusiv 
private, dar care a devenit apoi un proiect 
pentru care s-a obţinut finanţare atât din partea 
Uniunii Ucrainenilor din România (Ioan 
Bodnar este prim-vicepreşedinte la nivel 
central şi preşedinte al UUR – Ţinutul 
Bucovina), cât şi de la Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice, a reunit, pe parcursul celor 
şase ediţii, peste 60 de artişti din 15 ţări 
(Belarus, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Estonia, 
Georgia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica 
Moldova, România, Rusia, Slovacia, Slovenia 
şi Ucraina). 

Cea de-a VI-a ediţie a taberei, care s-a 
desfăşurat în această vară sub genericul 
„Dialog între generaţii”, a adus în comuna 
Vama, la Pensiunea „Ştefan” din Prisaca 
Dornei, un număr de 12 artişti din şase ţări 
est-europene, între care câţiva veterani, 
pictori care au participat la ediţiile 
anterioare, artişti noi, care au venit pentru 
prima oară în arealul bucovinean, dar a 
înregistrat şi prezenţe inedite, precum aceea 
a subsemnatului, care se manifestă rar şi 
inegal ca provincial pictor de duminică. 

A fost un „Dialog între generaţii” pentru 
că, în premieră, în componenţa echipei de 
lucru, au participat, alături de artiştii maturi, 
doi copii care  asigură „viitorul” din genericul 
taberei, doi copii apreciaţi şi recompensaţi cu 
diplome şi medalii la expoziţii internaţionale 
de creaţie plastică. 

Ioan Bodnar, pictorul – atlet (profesor de 
educaţie fizică în prag de pensionare) pe care 
l-am cunoscut, cu ani în urmă, la prima sa 
expoziţie personală organizată la Suceava, are 
darul organizării acţiunilor de grup şi, fără să 
impună cu fluierul „pasul în cadenţă”, ştie 
cum să-i determine pe ceilalţi să intre în 
ritmul consonant al unei construcţii comune. 
Saşa, cum îi spunem în grupul nostru restrâns 
de prieteni, autointitulat „moşichetari” (pentru 
că suntem trei plus unu, ca eroii lui Dumas, iar 
vârsta care ne apropie ne-a încărunţit), care-mi 
povestea că, în sărăcia din anii copilăriei, îşi 
colora desenele pentru şcoală strivind petale 
de flori. El a evoluat convingător şi s-a impus 
în lumea artistică prin peisajele sale bogat 
împăstate, alcătuiri cromatice trecute prin 
filtrul sentimentelor delicate, rondeluri vizuale 
parnasiene cu glazură nostalgică. 

Dintre participanţii autohtoni, la ediţia 2011, 
remarcabilă este Oana Bedrulea, proaspăt 
licenţiată în arte vizuale la academia de arte 
ieşeană, căreia i-am urmărit parcursul din anii 
liceului, când, la Gura Humorului, era eleva prof. 
Corneliu Tincu. Oana Bedrulea priveşte lumea 
cu o acută intensitate interogativă, valsează la 
limita dintre lumină şi întuneric. Lucrările, prin 
care plonjează în propria sa interioritate, relevă o 
strălucire rece ca aceea a luminii captive din 
chihlimbar. Creatoare nocturnă (deşi era o tabără 
de plein air a lucrat mai mult noaptea) Oana 
Bedrulea este discipolul eretic al regretatului 
Corneliu Tincu, pe care l-a preţuit cu sinceritate 
şi căruia-i păstrează vie memoria. Discipol eretic, 
întrucît a avut puterea să se desprindă de cel care 
a iniţiat-o în pictură şi, urmând provocările 
imaginaţiei sale laborioase, a păşit pe o cale de 
maximă libertate de expresie. 

Cei doi copii, Briana Ohmt (Rădăuţi) şi 
Gabriel Lupoaia (Gura Humorului), care au 
pictat sub supravegherea lui Radu Bercea – un 
artist  cu rigoare de caligraf – s-au exprimat cu 
vivacitatea imaginativă şi cu spontaneitatea 
incontrolabilă a vârstei (11 ani). Dialogul între 
generaţii a fost exemplar, un dialog artistic între 
formule şi maniere de expresie, dar şi un dialog 
complementar, în care rezonau ecourile 
dinlăuntrul fiecăruia: ecouri din anii de detenţie 
politică ai lui Radu Bercea, cele din copilăria 
bilingvă a lui Ioan Bodnar sau ecourile confesive 
ale prietenilor veniţi de departe. 

 

Tiberiu COSOVAN 
 

Participanţii ediţiei din acest an ai Taberei 
internaţionale de pictură „Bucovina – trecut, prezent 
şi viitor”, au fost: Roman Kharevsky (Cehia), 
Mykhaylo Besareba (Slovacia), Igor Zubko şi Yulia 
Motina (Rusia), Serghej Sukhinin (Ucraina), Pavel 
Mitkov (Bulgaria), Radu Bercea, Ioan Bodnar, 
Oana Bedrulea, Tiberiu Cosovan, Briana Ohmt şi 
Gabriel Lupoaia (România). 

„DIALOG ÎNTRE GENERAŢII” ŞI ÎNTRE CULTURI 

C Ă R Ț I  A P Ă R U T E  L A  E D I T U R A  A L F A
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intersecții 
 
 

 

LA UMBRA BRAZILOR 
TOT MAI PUȚINI 

 

Bradului  la munte-i place, nu?, spune o cunoscută rostire 
autohtonă și, cred, nu numai. Dar ce să faci când zicerea este 
uitată chiar de cei care ar trebui să și-o amintească zilnic, 
îngrijind de aurul verde. Sănătatea unei națiuni este direct 
proporțională cu oxigenul degajat de pădurile de conifere și de 
foioase. Beneficiile pe care codrul ni le aduce sunt 
incomensurabile. Neîngrijirea pădurilor și tăierea lor fără milă 
duce la secarea izvoarelor și la paliditatea vieții umane și 
vegetale. A conștientiza lucrul acesta înseamnă a-ți respecta 
semenii și, nu în ultimul rând, a da dovadă de omenitate.  

Primenitoarea umbră, în afară de răcoare, de bună 
dispoziție și de o binevenită voiciune, după o drumeție făcută 
de unul singur sau în compania altora, reconfortează și 
îndeamnă călătorul spre o altfel de abordare și – de ce nu? – 
regândire a proiectului inițial. Țintele dintru început nu mai 
sunt 100% prioritare, chiar dacă am ajuns, în unele cazuri, 
aproape de coajă, iar în altele de miez. Așadar, am fost pe la 
margini dar uneori am trecut și prin centru.  

Frumusețea și noutatea naturii, a locurilor văzute sau 
revăzute m-au determinat – nu de puține ori – la atitudini 
conexe și adverse, la opinii constructive și hotărâri verticale. 
Am fost pus, uneori, într-un mod ad-hoc să fiu avocatul 
apărării, atunci când mintea și mâna omului contemporan 
defrișau cu o vădită mânie, crasă nepăsare și barbarie, 
pădurile și lizierele ce mi-au fericit și bucurat copilăria.  

În a doua jumătate a lunii august din vara aceasta, am 
ajuns, pentru câteva zile, la o apropiată familie de oameni ai 
muntelui din arealul Ozanei lui Creangă. Sufletul lor bun și 
prietenos ne-a cucerit. Ne vedem, mai ales, către sfârșitul 
vacanțelor, atrași de istorisirile lor despre munți și oameni. 
Pentru prima dată am hălăduit pe aceste unice meleaguri ale 
Sihăstriei și Pocrovului pe la sfârșitul anilor ’70. Eram 
împreună cu Naele, cea care ulterior a consimțit să drumețim 
viața împreună. Atunci am vizitat casa lui Sadoveanu de la 
Vovidenie. Credeam cu adevărat că pătrund în tărâmul de 
basm al Dumbrăvii minunate. Colinele din jur ne însoțeau 
spre casa care parcă răsărea din munți. Apropiindu-ne de ea, 
am auzit scârțâitul unei uși urmat de pașii ghidului care apăru 
în cerdac. Când am intrat în casa în care a trăit o parte a vieții 
genialul prozator al „Crengii de aur” și al „Baltagului”, 
precum și al altor capodopere ale literaturii noastre, aveam 
impresia că-i simt prezența trecând dintr-o cameră în alta, 
împreună cu foșnetul nourilor și freamătul brazilor; oglinda 
mi s-a părut că mai avea urmele respirărilor sadoveniene, iar 
amprentele mânii scriitoare parcă se mai puteau distinge pe 
condei și pe călimară...  

Ozonul Vovideniei Neamțului, ca o binecuvântare, 
primenea grupurile de vizitatori; atunci, autocarele veneau la 
casa scriitorului mai în fiecare zi. Mersul pe jos spre muzeu, 
atât la urcare cât și la coborâre, pe aleea străjuită de brazi, era 
plăcut, tonic, generator de bună dispoziție. Astăzi, aura de 
atunci a locului mi s-a părut că nu mai are farmecul și 
frumusețea de odinioară, iar o suferință plutea deasupra lui. 
Cred că, dacă ar putea pereții să vorbească, am auzi multe 
despre indiferență, singurătate, neglijență, nedreptate și chiar 
vorbe despre acute dureri.  

În ziua de 15 august a Sfintei Marii din această vară am 
urcat și coborât pe jos, pentru a nu știu câta oară, aleea ce 
duce spre muzeu și spre Schitul Vovideniei; brazii de pe 
marginea aleii sunt tot mai puțini şi tot mai rari, parcă au 
intrat în pământ... A doua zi, m-am dus să-mi iau rămas bun, 
întrucât vacanța era pe terminate. Pe partea stângă, înainte de 
Casa Sadoveanu, am văzut urmele unei crime ce avusese loc 
în dimineața acelei zile: niște așa-ziși oameni de-ai locului 
tăiaseră cinci brazi! Deși mâinile ucigașe au încercat ștergerea 
urmelor, se vedea tăierea brazilor cu drujba și semnele 
doborârii lor la pământ. Așadar, niște semeni de-ai noștri, fără 
inimă și suflet, la o comandă venită de nu știu unde, tăiaseră 
frumoșii arbori razant cu firele ierbii. În urmă au rămas cinci 
cercuri nespus de albe de mărimea grosimii brazilor, care 
parcă ieșeau din pământ în semn de implorare, revoltă și 
rugăciune. De abia îmi stăpâneam cumpătul. Orice dialog cu 
cei pe care i-am întâlnit, indiferent că erau prelați sau păstori, 
nu m-a condus la nicio concluzie. Și acum sunt convins că 
sacrificarea copacilor nu a fost cauzată de bătrânețea înaintată 
a lor, ci pentru că un ipochimen vânăt la suflet avea nevoie de 
lemne pentru construcție. Încercările mele de a ajunge la 
făptași au fost asemenea unor aruncări cu bulgări de omăt 
într-un zid de piatră.  

Istoria m-a învățat că, pe aceste meleaguri, au trăit oameni 
impecabili. Astăzi majoritatea celor a căror existență se 
desfășoară în acest ținut este pecabilă. Așa stând lucrurile, mi-
e teamă că Muzeul Sadoveanu de la Vovidenia Neamțului, 
după ce și vizitatorii sunt tot mai puțini, va rămâne cu pereţii 
ruinaţi de timp și fără compania brazilor din jur, ajungând 
nespus de singur... 

 
 

Nicolae PANAITE  
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Prof. univ. dr. ing. Boris PLAHTEANU 
este născut în Chişinău, la 22 septembrie 
1941, dar crescut la Tecuci (care, în anul 
2000, i-a şi acordat titlul de Cetăţean de 
Onoare) şi afirmat la Iaşi. Prodigioasă 
carieră profesională şi ştiinţifică în cadrul 
Univer-sităţii Tehnice „Gh. Asachi” şi al 
Institutului Naţional de Inventică Iaşi. Autor a 
87 brevete de invenţii, 315 lucrări ştiinţifice 
publicate, 28 tratate, manuale, cărţi, 
îndrumare, coordonator a peste 65 granturi şi 
contracte de cercetare. Demersul său ştiinţific 
a fost încununat cu peste 60 de Medalii de aur 
la Saloanele mondiale şi internaţionale ale 
invenţiilor de la Bruxelles, Geneva, 
Pittsburgh, Moscova, Budapesta, Novi Sad, 
Zagreb, Casablanca, Varna, Iaşi, Bucureşti, 
Chişinău. Membru titular, fondator sau 
corespondent al unor prestigioase instituţii 
academice din ţară şi din lume. Ca şi alţi 
oameni de ştiinţă, profesorul Plăhteanu este 
un sagace observator şi comentator al lumii în 
care vieţuim. Dovadă – volumul său de 
„umanioare”. Apropiindu-ni-l ca (şi) colabo-
rator, cum în această lună profesorul a 
împlinit o vârstă rotundă, redacţia revistei 
Cronica veche consună la aniversară şi, pe 
lângă tradiţionalele urări de sănătate şi 
putere de muncă, îi urează noi invenţii şi 
inovaţii, fie şi în domeniul, delicat, al 
umanioarelor. 

Prof. univ. dr. ing. Boris PLAHTEANU este născut în Chişinău, 
la 22 septembrie 1941, dar crescut la Tecuci (care, în anul 2000, i-a 
şi acordat titlul de Cetăţean de Onoare) şi afirmat la Iaşi. 
Prodigioasă carieră profesională şi ştiinţifică în cadrul Universităţii 
Tehnice „Gh. Asachi” şi al Institutului Naţional de Inventică Iaşi. 
Autor a 87 brevete de invenţii, 315 lucrări ştiinţifice publicate, 28 
tratate, manuale, cărţi, îndrumare, coordonator a peste 65 granturi şi 
contracte de cercetare. Demersul său ştiinţific a fost încununat cu 
peste 60 de Medalii de aur la Saloanele mondiale şi internaţionale 
ale invenţiilor de la Bruxelles, Geneva, Pittsburgh, Moscova, 
Budapesta, Novi Sad, Zagreb, Casablanca, Varna, Iaşi, Bucureşti, 
Chişinău. Membru titular, fondator sau corespondent al unor 
prestigioase instituţii academice din ţară şi din lume. Ca şi alţi 
oameni de ştiinţă, profesorul Plăhteanu este un sagace observator şi 
comentator al lumii în care vieţuim. Dovadă – volumul său de 
„umanioare”. Apropiindu-ni-l ca (şi) colaborator, cum în această lună 
profesorul a împlinit o vârstă rotundă, redacţia revistei Cronica 
veche consună la aniversară şi, pe lângă tradiţionalele urări de 
sănătate şi putere de muncă, îi urează noi invenţii şi inovaţii, fie şi în 
domeniul, delicat, al umanioarelor. 

 

ieșirea din labirint 
 
Oraşul copilăriei comune, Tecuciul, nu are, cum cred 

majoritatea, cei cărora puţin le pasă de cum cade raza de 
soare, geometrii inerte, orizontalitate de lehamite, ci o ciudată 
inter-spaţializare, volumetrii nebănuite; aici trotuarele urcă la 
un moment dat spre cer, absorbite marginal de Arcul de 
triumf al lui Vogoride, arcul pe sub care zidirea nu lasă să 
treacă nici muştele, apoi capătul de frânghie încă neputredă a 
încercării lui Alexander, atlet de legendă mignonă, de a uni pe 
frânghie moale sfinţii din ocniţele catedralei Sfântul 
Gheorghe cu scurt-circuitele stâlpilor electrici din marginea 
foişorului de foc absorbit de verde intens şi de nebunul de 
Pazvante. O fi existat, n-o fi existat acest Alexander, tutelarul 
lui Patrichi sportmenul, nu contează.  

Conceput de scriitorii Nichita Danilov (directorul Casei 
de Cultură „Mihai Ursachi” Iași) şi Florin Lăzărescu 
(metodist), proiectul „Gazeta de pe Gard” și „Galeria de artă 
la Gard” se bucură de un binemeritat succes de public. Printr-
un e-mail, prozatorul Florin Lăzărescu ne-a făcut cunoscute 
datele esenţiale ale acestui insolit program cultural: De mai 
bine de trei ani, una dintre direcţiile activităţilor de la Casa 
de Cultură „Mihai Ursachi” urmăreşte ieşirea în 
întâmpinarea publicului. Beneficiem de o poziţie avantajoasă 
– parcul Copou, loc de promenadă, în apropierea 
Universităţii, alături de căminele studenţeşti – şi ne-am 
gândit să oferim ieşenilor câteva proiecte culturale la care să 
participe chiar şi „din mers”, pe stradă. Din aprilie 2008, 
zilnic, fără oprire, se desfăşoară programul „Copou – parcul 
poeziei”. Acesta constă în transmiterea de recitaluri de 
poezie în zona „Teiul lui Eminescu”, în lectura autorilor sau 
a unor actori profesionişti. Până acum au putut fi audiate în 
Parcul Copou poeziile a o sută de poeţi români.  

Din 2009, am înfiinţat Galeria „La Gard” (deschisă 
„nonstop”), cu ajutorul a 16 panouri expuse pe gardul 
Parcului Copou. Printr-un concept nonconformist, care-şi 
propune apro-pierea publicului larg de artă – şi invers – „La 
Gard” este singura galerie din România ce prezintă  în aer 
liber, permanent, o expoziţie de artă plastică (fotografie sau 
pictură în print). În 2010, am iniţiat proiectul „Gazeta de pe 
Gard. Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, ce-şi propune 
familiarizarea publicului cu opera şi viaţa unor scriitori clasici 
din ţară şi din străinătate. Acesta constă în publicarea şi 
afişarea pe gardul Parcului Copou, pe banner, a unei „reviste” 
culturale mai aparte, care „apare” pe stradă, sub ochii 
publicului. Până acum au apărut 18 numere. Dincolo de aceste 
activităţi cu caracter permanent, desfăşurăm periodic 
spectacole, proiecţii de film sau de fotografie, în aer liber, 
lângă Casa de Cultură „Mihai Ursachi”.  

Contează legenda, mai adevăr ca adevărul, Alexander 
devenind mai real decât atârnatul de sub limba clopotului, 
Semaca, decât stilograful Horovitz sau piramidele sudice din 
scaunele diforme ale nu mai puţin celebrului Mavride, fostul 
ilustru profesor al unei academii militare, nu atât de definitiv 
ieşit din real încât să nu dea soluţii celor mai complicate 
ecuaţii propuse de bieţii liceeni în criză de timp. Ori decât 
Bayer, neamţul artizan al ataşelor ruginite prin bâlciul de la 
capătul de lume, exact tăpşanul de margine al bâlciului sau 
alergarea  marelui etnolog Alexinschi după fluturi printre 
fustele plisate ale copacilor daţi cu var. Îl întâlnesc pe domnul 
Plahteanu dincolo de bariera diferenţei de cinci ani, pe partea 
cealaltă a târgului, pe aerodromul fostei şcoli de aviaţie 
militară şi suntem uimiţi de câte păsări pot genera amintirile şi 
închipuiţi-vă, că aşa vreau, mii de berze ningând în jurul 
nostru. Ne refragmentăm pe crucea răsăritului la depou, uimiţi 
de mişcarea plăcii turnante (o mai fi?), de pachidermele de jar 
marca Pacific mişcate de degetul încleiat în vasilină al eroului 
anonim de la chefereu, posibil chiar tatăl profesorului Boris 
Plahteanu. Vezi, îmi spune profesorul după 30 de ani de la 
prima noastră întâlnire amânată de soartă, până şi avioanele 
au nevoie de proba de alergare până să bată talpa, un fel de 
ciudat triplu salt, pentru sustentaţie, pentru zbor. Este distanţa 
aceea temporală din biografia fiecăruia, anii consumaţi 
aparent rutinal, aparentul labirint. În realitate, sunt timpii în 
care anulezi inerţii, asanezi mlaştina fricii, a neîncrederii, 
mereu însoţit, mereu „antrenat” de ceilalţi, perso-najele 
dispărute din fotografiile esenţiale în proporţie inversă cu 
plusul de valoare pe care ţi l-au dăruit. Personaje absorbite de 
labirintul nemeritat al timpului. Şi descopăr, pe diferenţa de 
cinci ani, că am fost colegi la deloc celebra şcoală numărul 
şase, aia de mai jos de podul de fier şi de casa tecuceanului 
care a inventat pistolul-mitralieră, parcă Oriţă îi spunea. Încă, 
spune profesorul, mai e loc de întors şi mă întorc la tânăra 
doamnă profesoară Cudla citindu-mi paparudele poetice, 
bravo, mai scrie şi vino să-mi citeşti. Şi scriam nepotcovit, 
mai mult aşa, s-o văd în faţa oglinzii desenând maci cu 
propriul surâs. Oglinda amestecă timpii şi macii şi surâsul, 
filăm amintirile comune, profesoara Eliza Băicoianu, 
domnişoara Maria Vartic, Puiu Tufescu – voce mare!, cele 
trei sau patru fanfare pe toate punctele cardinale ale grădinii şi 
răsturnările, cum coşurile cu chefali din grămezile de rugby 
de lângă liceul de băieţi şi gogoşile cu magiun ale lui Nea 
Mitică. Habar nu avusesem, noroc de profesor, şi am aflat că 
rostogolul timpului, roata, spiţele propriei vieţi, persoană de 
persoană înseamnă repere, stâlpii aceia de topografie pentru 
nivele şi altitudini şi că de la ei venea plusul acela de bătaie de 
palme pentru profesor, pentru ceilalţi, atunci când aşa ceva se 
cuvenea. Şi mă bucur să aşez de-a dreapta şi de-a stânga 
profesorului Boris Plahteanu vibraţia acestor entităţi, energia 
lor neconsumată încă. Intru în aula celor 70 de ani, Sala 
paşilor nepierduţi, dincolo de labirintul neiubirii, cu sfioşenia 
de a nu supăra inima caldă a Profesorului. Lasă, zice acesta ca 
la orice clipă de dinaintea deschiderii unui nou salon 
internaţional de inventică, lasă, o să fie bine. 

     Aurel BRUMĂ

Cu puţini ani în urmă, traversând un parc, undeva în Europa 
Centrală, mi-a atras atenţia o expoziţie absolut inedită pentru mine: 
desene şi colaje, fotografii ale copiilor dintr-o anume şcoală, înlănţuiau 
crengile copacilor câtorva alei. La fel, pe gardul fostului palat regal din 
Bucureşti, expoziţii de fotografii distrag graba trecătorilor, obligându-i 
să privească. Să gândească ceea ce văd. Să se bucure sau să se 
întristeze. Să se elibereze, preţ de câteva momente, de presantul of 
personal, să-şi îmbogăţească sufletul şi mintea.  

Și Iașul are „Gazeta de pe Gard”. O citesc ori de câte ori urc dealul 
Copoului, reamintindu-mi versuri uitate, dar aflând şi noutăţi. Nr. 6 
(2011) prilejuieşte o reîntâlnire cu avangarda românească, publicând 
proză de Urmuz, printre altele savuroasele „Pâlnia şi Stamate” sau 
„Ismail şi Turnavitu”. Numărul 7 (2011) ne familiarizează cu 
avangarda rusă, prezentându-ne, în traducerea lui Nichita Danilov şi 
Radu Părpăuţă, fragmente dramatice şi proză scurtă de Daniil Harms 
(1905-1942), un „cinic inocent”, citit cu încântare atât de copii cât și de 
adulţii care nu au uitat că „orice om mare a fost mai întâi copil”, cum 
spunea Micul Prinţ al lui Exupery. 

După un asemenea regal, „Galeria de artă la Gard” m-a ţintuit în 
fața expresivelor portrete alb/negru ale unor scriitori români, realizate 
de Ion Cucu, împătimit prieten (şi fotograf!) al scriitorilor. Expoziţia sa, 
„50 de ani de literatură”, e o miniistorie literară în imagini, fotograful 
artist considerând „că scriitorii sunt o specie aparte de oameni, cu tot 
ceea ce înseamnă acest lucru: talent, dăruire, sacrificiu”, aflate „în 
totalitate la purtător. Poveri greu de dus, de care, probabil, nu scapă 
niciodată”. În acelaşi spirit, artistul încearcă să împrăştie parţial ceaţa 
valorică actuală, regăsind  o posibilă cale de salvare a părţii de lumină 
din om: „Forţa vine din citit. Din cărţi, din muzica simfonică şi din 
întâlnirile cu scriitorii”. Lui Al. George, Dan C. Mihăilescu, Fănuş 
Neagu, Eugen Jebeleanu, Marin Preda sau tinerilor, debutanţi atunci, 
Doina Uricariu, Dorin Tudoran, declicul foto le surprinde „valoarea 
compozită a sufletului”, Ion Cucu urmărind permanent „obţinerea (...) 
unui  personaj”. Priveşti ochii făuritorului de poveste şi o emoţie fără de 
nume, dar întrutotul benefică, te cuprinde, adăugându-se suflului 
cultural ce animă, de câţiva ani, Parcul Copou, loc unde ieşenii  respiră 
nu numai un aer cu un plus de ozon, ci şi Artă. Oferită absolut gratuit. 

 

Virginia FABIAN 
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Epoci literare revolute se conturează şi 
produc valori în Iaşi – de la efervescenţa 
paşoptiştilor, de la spiritul critic şi filosofia 
culturală a junimiştilor, trecând prin parfumul 
arhaic sau mutaţiile de paradigmă culturală ale 
începutului de secol XX, până la lumea 
postmodernă de astăzi. Nume, personalităţi, 
destine culturale, un amestec derutant de 
scepticism eminescian, jovialitate de tip 
Creangă, ironia lui Topârceanu, feminitatea 
eterică şi  capricioasă a Veronicăi Micle, 
filosofia epistemologică a lui Vasile Conta, 
sensul istoriei  românilor simţit de Xenopol, 
până la senzualitatea şi voluptăţile erotice din 
versurile lui Emil Brumaru sau dimensiunea 
metafizica a poeziei lui Mihai Ursachi. 

Nu s-a remarcat încă, să sperăm că judecăţi 
tăioase precum cea făcută de Gabriel 
Liiceanu, poate neinspirate în formularea lor 
radicală, vor trezi conştiinţa şi, mai ales, 
capacitatea de a acţiona, de a părăsi o 
retorică a discursurilor politice sau electorale 
spre fapta concretă, spre demersul cultural 
consecvent şi avizat. Dincolo de orgolii şi de 
narcisisme ale unor fragile tentative de 
mecenat, făcute pe bani publici…  

P.S.  Cartierele Iaşului – unele cu iz de 
mahala străveche, străzi şi uliţe de periferie, 
altele cu hidoasă patină a arhitecturii 
comuniste – sunt mărci ale unei istorii cu 
înălţări şi prăbuşiri, cu rupturi interioare, o 
istorie ce poate avea chiar valenţe muzeistice 
într-un eventual periplu cultural spre un 
„Iasi, capitală a culturii europene”. Pentru că 
o capitală culturală nu înseamnă nici un 
absolut arhitectural, nici o ilustrare a 
perfecţiunii, nici un oraş al zeilor. Înseamnă 
creativitate, eveniment cultural, dimensiune 
spirituală, estetică, dar şi critică, înseamnă, 
cred eu, un simţ al timpului şi al spaţiului 
tradus în cuvânt, în spectacol, în sunet sau 
culoare – ca opţiune categorică pentru 
valorile artei, ale culturii. 

 

Camelia GAVRILĂ 
(Prof. dr., director al Colegiului  

Național „C. Negruzzi”, Iași) 

  EPISTOLA ORAȘULUI 
Aş vrea să pot răscoli întunericul călimării împotriva celor ce 

zic că sunt prăfuit, confuz şi-ncep puţin câte puţin să-mi pierd 
strălucirea... Şi asta deşi, fără să încerc vreo aroganţă, 
etimologii jură c-am fost sortit la faimă, amicii mi-au născocit un 
suflet, în timp ce înscrisurile vremii se întrec în a-mi imortaliza 
initiaţivele. Ele îmi amintesc vag c-am jubilat în culisele primului 
spectacol, am deschis prima universitate, m-au delegat ca 
martor al primei uniri şi complice al celei dintâi pinacoteci. Cred 
că trebuie să fi fost undeva, între momentul răsfoirii Junimii şi 
patentarea ideii de muzeu, clipa când le-am pierdut pe nesimţite 
şirul. Pe drumul de la cetate la metropolă mi-au rămas, între 
timp, multe amintiri şi ceva mai puţini prieteni. 

Vei spune că-i firesc. Vorbim de riscurile oricărei 
metamorfoze şi uneori de deriva unei urbi seculare în faţa 
abstractului moderno-tehno-informatizat. Ce-aştept de fapt ar fi 
să însemn mai mult decât o mână de obiective surprinse 
aleatoriu într-un ghid turistic frumos colorat.  

Fiecărui oraş îi pulsează, cred, în artere un ritm ce se cere 
descifrat, iar eu mă ştiu dincolo de secretele monografiilor 
ferecate în Palat, sipet de amintiri, gânduri şi generaţii. Posed, 
deci, darul preschimbării în orice vei fi vrând tu. Îngăduie-ţi un 
răgaz, priveşte în jur şi acceptă invitaţia unui alt itinerar. Unul 
personal. E drept, nu sunt un pasionat al schimbărilor, dar încerc 
cu nedisimulată sinceritate să găsesc un echilibru. 

M-aş pricepe de minune, de pildă, să-ţi vând melancolii. 
Se zice c-aş fi bun la asta şi adevărul este că pur şi simplu nu 
mă pot abţine. Nu m-am decis încă dacă-i vina trăsurilor de pe 
Uliţa Mare, a dramelor romantice, a foşnetului rochiilor de bal, 
a Băii Turceşti sau a vechiului cartier evreiesc. Încercând să 
identific sursa sufletului meu nostalgic, Podul Hagioaiei s-ar 
insinua şi el, Strada Lăpuşneanu sau uliţele Sărăriei la fel... 
astfel încât mai bine nu, nu-mi mai propun. Sau aş putea 
jongla cu ceva ponturi scriitoriceşti. Le ştiu de la cei ce au 
consimţit amabil să mi se confeseze şi să-şi răsfrângă talentul 
în pagini menite să facă istorie. Atât cât mi-a fost îngăduit    
le-am păstrat viu universul ţintuind cu nesaţ la masa umbrelor 
câţiva pasionaţi junimişti, pe hâtrul Creangă, pe impunătorul 
Sadoveanu, pe îndrăgostitul Teodoreanu și muza-i Otilia, şi pe 
multi alţii – ca Dimitrie Gusti, Delavrancea sau Ibrăileanu. Te 
pot învăţa să le asculţi glasul cu preţul a două opţiuni: fie, să 
deschizi mai larg porţile Bibliotecii Centrale, pierzându-te voit 
pe coridoare, fie să descinzi în ţintirim. Dacă este adevărat că 
istoria unui oraş capătă sens aici, atunci nu vei refuza cred 
poveştile Eternităţii. S-au reunit aici atâtea istorii şi nume încât 
a fost nevoie, la un moment dat, de inventar. E fascinant să afli 
cum vor fi ajuns să-şi trăiască veşnic vecinătatea foşti primari, 
actori, istorici, sociologi, scriitori, muzicieni ori neamuri alese şi 
de ce fiecare criptă ori monument funerar s-a preschimbat în 
timp într-un veritabil răvaş mut de bun rămas. M-aş pricepe, 
cum spuneam. Sufletul mi-e puzzle de poveşti. Dincolo de ele, 
însă, mă străduiesc să trăiesc. 

Şi cred că deşi insuflu trecut, respir tinereţe, iar toamnele 
universitare depun repetat mărturie. În aşteptarea lor, adesea, 
copiii şi porumbeii din Piaţa Unirii îmi ţin companie, fântânile 
arteziene înalţă sacadat şi sprinţar rugăminţi iar teii mă îmbie 
sofisticat la... aromoterapie. Când, în sfârşit, sosesc, ador să le 
simt aventura şi pulsul şi sângele mai cald, năvalnic. Îmi plac 
contrastele Copoului studenţesc. Seminar versus tandreţe, 
nopţi pline de haos clubist şi lumini stridente versus tăcerea 
mistico-vegetativă a grădinilor mele. Stârnit, admit atunci să 
redevin sociabil. Forfota fiecărei dimineţi o simt mai pregnant! 
Reînviu cu fiecare simpozion academic, intuiesc acordurile 
Filarmonicii, oftez în fața cortinei trase peste vreun spectacol 
de la Naţional sau Ateneu şi pândesc neobosit prin geamul 
sălilor de expoziţie. O vervă ca aceasta nu mai resimt decât la 
sărbători. Deşi, rânduit lucru, puţin altfel. Clopotele Mitropoliei, 
Galatei ori Cetăţuii vestesc glasul altor „trei sute de biserici” şi 
scot din repaosul monahic tot pe atâtea mănăstiri, sfinţii-mi 
zâmbesc zugrăvit, îngerii veghează, iar slujbele strunesc 
spiritual elanu-mi între timp ușor veștejit. De fiecare dată, în 
urma trecerii lor, mă simt golit. Şi mistuit o dată în plus în 
cenuşa celor trei arderi (1513, 1538, 1686). Caut iar şi iar 
febrile promisiuni contemporane născute deopotrivă din 
estetică şi gâlceavă. Mă perind anonim prin... centrul nou şi 
mă opresc fidel la răscrucea nevoii de tine.  

Iată de ce îţi cer: Fă o plimbare cu şi prin mine! Iau fiecare 
pas ca pe-o dovadă de iubire. 

R. SOFIAN 
 

 

ÎNTRE NOSTALGIE   
ŞI LUCIDITATE 

 
În mentalul colectiv al ieşenilor şi poate, 

într-o anumită măsură, al românilor cu o 
anume deschidere culturală, Iaşul poate fi 
definit prin vorbele lui Cezar Ivănescu, 
„oraşul metafizic”, Cetatea Sfântă, fabu-
loasă, regeneratoare, situată între „barbaria 
invadatoare a Răsăritului” şi „decadenţa 
spirituală a Occidentului”. Există cu 
certitudine un destin şi un spirit al locului 
care îi conferă nobleţe de blazon cultural 
autentic. Şi argumentele istorice, literare, 
culturale sunt consistente. Oraşul este legat 
de marile evenimente istorice, este simbolic 
numit „oraşul celor trei uniri”, a fost capitală 
a Moldovei, este spaţiul de formare şi rostire 
al marilor cronicari din secolele XVII şi 
XVIII, de la Grigore Ureche, Miron Costin 
şi până la enciclopedismul iluminist al 
domnitorului şi spiritului complex al lui 
Dimitrie Cantemir. 

 
  

CCRROONNIICCAA  OORRAAȘȘUULLUUII   

De mai bine de un deceniu, la Iaşi 
este la modă o întrebare: putem sau nu 
să fim capitală culturală europeană? 
Discuţia e reluată, cu predilecţie, în 
campaniile electorale, atunci când nu 
doar că se răspunde pozitiv la 
întrebarea de mai sus, dar suntem pe 
deplin asiguraţi că „se va rezolva”. Nu 
doar politicul declanşează, însă, 
dezbateri pe această temă. În luna 
aprilie a anului 2011, prezent la Iaşi cu 
prilejul inaugurării unei Librării 
HUMANITAS, Gabriel Liiceanu a afir-
mat răspicat: „Iaşul nu are şanse reale 
şi nici argumente pentru a deveni 
Capitală Culturală Europeană”.  

În încercarea de a developa 
constructiv aspectele de fond ale unei 
asemenea dezbateri, revista „Cronica 
veche” propune un amplu dosar de 
presă în care intelectuali români sunt 
invitaţi să-şi exprime opiniile despre 
Iaşi, despre justeţea sau injusteţea 
idealurilor sale culturale.  

 

Călin CIOBOTARI 

Selecţie subiectivă şi fatal incompletă… Aş 
mai adăuga reperele culturale, judecăţile 
estetice susţinute prin revistele ieşene, 
pornind de la  „Dacia literara”, „Convorbiri 
literare”, începuturile „Vieţii româneşti”, 
până la revista „Cronica” de ieri şi de azi. 

Să nu uităm că Iaşul are şi o dimensiune 
spirituală, un fior creştin ce rezonează subtil 
şi difuz dintre ziduri de biserici, din turnuri şi 
clopotniţe, fie că trecătorul contemplă 
arhaicitatea bisericii Sf. Sava, dantelăria de 
piatră a Trei Ierarhilor sau severitatea sumbră 
a Goliei. Vatra oraşului închide în ea 
farmecul unei medievalităţi spirituale, stiluri 
arhitecturale aflate la confluenţa de bizantin, 
gotic discret sau flamboyant la Palat, baroc 
pe alocuri, în liniile Universităţii, clasic şi 
neoclasic… Toate aceste clădiri pot fi un 
fundal pentru „întâmplări” de cultură şi artă 
adevărată… Evocarea nostalgic-sentimentală 
a trecutului devine inevitabil zâmbet amar şi 
luciditate tristă, când încerci să găseşti 
argumente pentru un management cultural 
inspirat, pentru o vocaţie administrativă 
pentru cultură şi autentice evenimente 
culturale care să justifice aspiraţiile şi 
pretenţiile noastre. Din nefericire Iaşul nu a 
reuşit să se remarce într-un posibil calendar 
naţional de evenimente culturale notabile, 
decât eventual prin valoarea ritualică a 
pelerinajului de Sf. Parascheva, sărbătoare 
religioasă devenită pretext de evenimente 
culturale multiple. 

 

 

IAȘI 
CAPITALĂ CULTURALĂ 

EUROPEANĂ? 
(II)
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„UN ORAȘ, VAI!, 
MARGINALIZAT…” 

 
Subiectul nu e nou: cu un deceniu şi 

ceva, în urmă, un șef la Cultură anunța că va 
ridica Cetatea celor șapte coline la rangul de 
Capitală europeană a culturii; nu a ridicat-o, 
după cum se știe.  

Ca ieșean adoptat – locuiesc aici din 
noiembrie, 1987 – sigur că mi-aș dori sincer 
acest lucru, dar nu văd transformarea 
visului, în realitate. Și nu pentru că orașul 
nu are tradiție culturală, ori prezent 
impozant. Nici cu viitorul nu stă prost. Dar 
îi lipsește prestigiul european, influența în 
cercurile internaționale de resort, poate - 
norocul și, sigur, un look favorabil...  

Având șansa să mă întâlnesc, periodic, 
la întrunirile ARACIS, cu Constantin 
Chiriac, directorul Teatrului sibian, acesta 
povestește, în calitate de membru al 
comisiei internaționale de desemnare a 
viitoarelor Capitale culturale, cât de grea e 
competiția între marile orașe care râvnesc 
acest titlu, câte tensiuni se nasc între 
primarii acelor orașe, chiar câte forme 
insesizabile de... mituire inventează cei 
interesați!  

Chiriac e român, mai mult, e de pe lângă 
Iași, deci s-ar putea crede că avem o șansă: 
nu avem. Miza e prea mare pentru un oraș, 
vai!, marginalizat. Și care n-are ca primar 
un neamț... și care n-are un mare festival 
internațional, cum are Sibiul.  

Plus că, dacă printr-o minune acea 
comisie ar veni azi să evalueze potențialul 
cultural al Iașului, n-ar avea cum, 
Naționalul/Opera, Filarmonica, Palatul 
Culturii și Universitatea de Arte aflându-se, 
toate în același timp, în reparații.  

Dar să nu disperăm: ce, acum douăzeci 
de ani, cineva își putea imagina că Sibiul va 
fi investit cu acest nobil titlu?!... 

 
Bogdan ULMU 

(teatrolog, regizor, prof. univ. dr., Iași) 
 

 

„ORAŞUL SCUFUNDAT 
ÎNTRE CELE  

ŞAPTE COLINE” 
 

Recunosc faptul că mi s-a părut dificilă 
conturarea unui punct de vedere despre ce 
ar presupune ideea de capitală culturală 
europeană şi despre şansele Iaşului în 
candidatura pentru această poziţie. 

În primul rând, aş sublinia natura 
utopică a oricărei candidaturi româneşti, în 
acest sens, în condiţiile în care, avansul 
economic şi cultural al altor state europene 
este considerabil. 

Exemplul Sibiului nu constituie un 
precedent relevant. Acolo vorbim de un cu 
totul alt spaţiu de creaţie şi gândire. Să nu 
uităm că Sibiul a luat-o demult înaintea 
Bucureştiului prin festivalurile de teatru şi 
jazz de talie mondială, prin evenimentele de 
artă – contemporană, medievală, alternativă, 
futuristă – prezente în fabuloasa zonă veche şi 
nu numai, printr-o administraţie competentă, 
nemţească. Am fost acolo de curând şi, ca de 
fiecare dată, am simţit că sunt afară. 

Ştiu că în cursa autohtonă pentru mult-
râvnitul statut mai sunt înscrise alte două 
oraşe-referinţă: Cluj-Napoca şi Timişoara. Nu 
doresc să fac analize comparative între 
mişcările culturale ale celor trei candidate 
luate în discuţie, dar pot afirma cu certitudine 
că la capitolul administrare a patrimoniului 
local, Clujul şi Timişoara au salutat demult 
din mers Iaşul, îndepărtându-se simţitor. 

La prima vedere, citadela moldavă are o 
recomandare autoritară din partea trecutului 
cultural impunător. Mărturie a istoriei 
spirituale ieşene stau instituţii precum Teatrul 
Naţional, Opera Naţională, Filarmonica, 
Biblioteca Centrală, Palatul Culturii şi 
întreaga reţea de muzee şi case memoriale, 
mai tânărul Teatru pentru Copii şi Tineret 
„Luceafărul”, Liceul „Octav Băncilă” sau 
Universitatea de Arte „George Enescu”. Unde 
mai pui că acest oraş este şi un important 
centru al creştinătăţii, poate prea important – 
chiar în dauna sus-numitei culturi. Mă abţin 
să dezvolt această ultimă afirmaţie, dar cine 
are ochi de văzut şi urechi de auzit, va 
înţelege. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Există interes pentru cultură în Iaşi, nu 

neg asta. Există dorinţă şi nevoie de 
spectacole, de expoziţii, de filme, de concerte 
şi cred că se trăieşte cu nostalgia lecturii 
pentru care avem din ce în ce mai puţin timp. 
Există conştiinţă spirituală în cei mai mulţi 
dintre ieşeni. Dar asta nu schimbă cu nimic 
starea cenuşie a urbei. Ce ne facem cu 
infrastructura precară, cu maidanele năpădite 
de buruieni, cu câinii vagabonzi sau cu 
mizeria de pe străzi? Cum ar fi să inviţi o 
lume întreagă la tine acasă când te-au năpădit 
gândacii, când miroase din eternul coş de 
gunoi aflat sub chiuveta din bucătărie şi când 
apa picură din tavan în ligheanul aşezat pe 
linoleum? Oraşul nostru e departe de aerul şi 
atmosfera europeană, aberant pretinsă de unii. 
Şi dacă toate astea ne fac să înjurăm 
administraţia, ar trebui să ne amintim că 
ajutăm şi întreţinem cu toţii stagnarea 
generală. Chiştocul aruncat lângă pubelă, 
guma de mestecat ce se lipeşte de talpă într-o 
plimbare prin parc, mirosul înţepător de urină 
al unui gang grafitti-zat, toate astea contribuie 
la perpetuarea insalubrului local. Cam din 
acest punct cred că ar trebui începută 
evaluarea unui oraş cu pretenţii de capitală 
culturală europeană. Când vom îmbrăca 
mentalitatea fraţilor mai mari europeni ca pe 
o haină nouă ce ne-ar prinde bine, atunci voi 
prinde curaj să privesc spre viitorul acestui 
colţişor înghesuit între marele est şi marele 
vest. Pot fi acuzat de patos ieftin, de idealisme 
desuete, dar aştept să mi se reteze macaroana, 
să mi se demonstreze cu argumente viabile 
eroarea de gândire. 

Indignarea mea, o amărâtă de indignare 
ce-mi grevează perspectiva asupra Iaşului 
cultural, se alimentează direct din sursă. 
Dincolo de balcanismul mentalităţii colective 
de care vorbeam ceva mai sus, dincolo de 
proasta diriguire a unui oraş-muzeu în care   
s-au consumat atâtea şi atâtea destine ilustre, 
dincolo de industrializarea excesivă din epoca 
comunistă – fenomen care a dus la o 
dezvoltare urbanistică ce a sufocat prin 
peisajul cartierelor muncitoreşti, vechea 
citadelă –, simt nevoia să amintesc de actul 
cultural al prezentului. Paloarea evenimen-
telor artistice din Iaşi, lipsa de vizibilitate la 
nivel naţional şi internaţional, nesemnifi-
cativul şi funcţionarismul instalat în instituţiile 
de profil ieşene, îmi proiectează imaginea 
unui oraş scufundat între cele şapte coline, ca 
într-o găleată ce împiedică comunicarea cu 
exteriorul. Nu afirm toate aceste lucruri 
privind detaşat din afara sistemului. Încerc, cu 
mai mult sau mai puţin succes, să fiu actor, 
regizor şi profesor de Teatru în acest Iaşi pe 
care-l acuz şi de la care mă revendic. Ştiu din 
interior, măcar parţial, cum e construit şi cum 
funcţionează sistemul cultural. De aici şi 
tentaţia de a-mi exhiba frustrările acumulate. 
Şi oricum, luarea de atitudine devine o 
obligaţie pe timp de criză. Acceptarea de către 
comunitatea ieşeană a acestei stări de fapt 
contra-recomandă oraşul de pe malul 
Bahluiului pentru candidatura la un post 
fruntaş în cultura europeană. 

Am avut şansa să umblu încă din 
studenţie prin lumea largă – de curând am 
revăzut Praga, Viena şi Veneţia – şi poate că 
acesta e motivul pragmaticei mele puneri la 
zid a unui oraş pe care-l respir zi de zi şi de 
care mă simt profund legat sufleteşte. Cum aş 
putea avea vanitatea să-l recomand pentru un 
statut la care aspiră oraşe mult mai importante 
din această Europă unită. Ştiu, ar fi normal să 
ne considerăm egali cu englezul, austriacul 
sau belgianul, doar suntem parte din aceeaşi 
ogradă! Dar egalitatea asta trebuie înţeleasă 
plecând de la deprinderile sănătoase ale 
civilizaţiei, de la respectul de aproape, de la 
asumarea imediată a responsabilităţilor de 
comunitar. Abia apoi putem pretinde 
multrâvnitele drepturi egale! 

Scriind aceste rânduri îmi vine în minte 
bancul în care un ţăran prezintă plin de năduf 
toate defectele calului adus la târg (chior, 
surd, şchiop, impotent) şi întrebat de 
cumpărător pentru ce l-a mai adus, răspunde 
mucalit: „Ca să-l fac de râs, băga-l-aş…!” 

Acuzaţi-mă de rea intenţie şi pesimism, 
dar, din păcate, asta simt şi cred în acest 
moment despre Iaşi! Uneori, conjuctural, 
lansez diferite teorii de care mai apoi mă 
dezic. Asta e!... Nu am acuzat niciodată crize 
de perfecţiune. De un lucru sunt însă convins. 
În acest moment, Iaşul ar trebui să-şi vadă 
lungul nasului!... 

  

Octavian JIGHIRGIU 
(actor, regizor, lect. univ. dr., Iași) 
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„Magistrul Cajvanean” Luca Piţu – care ne-a dăruit în 
2010 Documentele antume ale Grupului de la Iaşi, 
comentate de noi la momentul oportun – continuă a scoate, 
din obscuritatea CNSAS-ului, teze şi antiteze mult 
lămuritoare despre recentul nostru trecut, de care unii se 
despart râzând mânzeşte, alţii scrâşnind din dinţi (pe lângă 
boi). Ba, un fost prim ministru (cu multe case) ne  îndemna, 
paternal, în urmă cu vreo zece ani, să-l lăsăm naibii, 
trecutul, întrucât e neproductiv. Devoalarea şi dezprăfuirea 
unor „cronice bătrâne”, par a fi deranjante nu doar pentru 
persoane implicate activ în aceste scrieri de sertar, ci şi 
pentru diverşi „oameni de bine”, cum mărturisea, 
deprima(n)t, într-o recentă carte (Psihologia servituţii 
voluntare) un alt scormonitor ieşean de arhive ceneseastice, 
profesorul Adrian Neculau: „Unii lideri politici, analişti 
sociali sau persoane publice (...) invită societatea şi pe toţi 
actorii sociali să uite trecutul, să-l îngroape definitiv şi să se 
orienteze spre rezolvarea problemelor acute din prezent 
(...)”. Dar cum să ignori sau să uiţi, când – aflam de la 
aceeaşi „sursă”, Adrian Neculau – „la CNSAS există 20 de 
mii de metri lineari de arhivă şi peste un milion de dosare de 
urmărire.”? Şi nu doar cei urmăriţi, „ci şi  familiile lor, cei 
apropiaţi au fost şi ei afectaţi; dacă multiplicăm milionul de 
urmăriţi numai de trei ori, ajungem la cifra halucinantă de 
trei milioane de oameni afectaţi de această obsesie a 
controlului şi a supravegherii.” 

Un raport dat de şefii Securităţii Judeţene Iaşi (colonel 
Ciurlău Constantin şi colonel Andronache Ovidiu), pe 12 
septembrie 1986 (iată că se împlinesc 25 de ani; o punem şi 
de-o aniversare!),  etalat de Luca Piţu în revista „Argeş” 
(august 2011), ne dovedeşte că fenomenul controlului şi 
supravegherii era, într-adevăr, halucinant. Raportul 
răspunde unui ordin al Departamentului Securităţii Statului 
privind – ce credeţi? – „eficienţa activităţii de cunoaştere şi 
prevenire desfăşurate în edituri”.  Cum la Iaşi nu era decât o 
editură, Junimea, „tunurile” sunt puse pe ea. De altfel, 
întregul raport pare a da samă de o cumplită confruntare cu 
un inamic disipat în teritoriu şi pe care trebuie să-l „lucrezi” 
atât strategic, prin învăluire, diversiune şi persuasiune, cât şi 
frontal.   

 
 

Este o plăcere să ai de-a face cu oameni manieraţi! Dacă  
te-au înghiontit cumva ori te-au călcat pe bătături, îţi zâmbesc şi 
cu un: – Scuzaţi, vă rog!, te detensionează şi-ţi vindecă 
instantaneu vânătăile sau rănile. Ca să nu mai spun că şi 
făptaşul îşi poate continua viaţa cu conştiinţa curată.   

La sfârşitul secolului trecut, un bărbat deştept din Occident 
a descoperit că acest tip de comportament se poate admirabil 
aplica nu doar în raporturile individuale ci şi în raporturile 
sociale (etnice, de clasă etc.). Şi nu doar pentru gesturi mici, 
bagatele temporare, ci şi pentru „fapte măreţe”: războaie, 
invazii, jafuri metodice, crime individuale, masacre în masă etc. 
Exprimarea scuzelor de către făptaşi ori urmaşii lor  a devenit 
sinonimă cu nivelul superior de civilizaţie. Le convenea 
victimelor să nu accepte scuzele? S-ar fi situat singuri în aria 
primitivismului, a barbariei. La început, acest nou mod de 
manifestare a superiorităţii de civilizaţie s-a aplicat cu reţinere 
şi cazual (personal). Papa de la Roma şi-a cerut scuze pentru că 
instituţia pe care o conduce, Biserica catolică, prin Tribunalul 
Inchiziţiei, „l-a strâns cu uşa” pe Galileo Galilei să renunţe la 
ideea – contrară dogmei catolice – că Pământul se mişcă în 
jurul Soarelui, iar pe Giordano Bruno l-a ars pe rug întrucît 
susţinea concepţia heliocentrică, de asemenea contrară dogmei 
catolice. Văzând receptivitatea opiniei publice, atrasă şi 
impresionată ca totdeauna de nou, Biserica a prins curaj 
cerându-şi scuze (iertare) pentru asasinatele Inchiziţiei. Numai 
Torquemada avea la activ 8000 de victime! Vă daţi seama ce 
înseamnă un comportament elevat? Papa putea, şi probabil 
antecesorii lui o făcuseră deja, să absolve Biserica şi oamenii ei 
de aceste păcate. Dar, nu! El se umileşte solicitând iertarea, cui? 
Rudelor lui Galilei şi Bruno? Victimelor Inchiziţiei pe care le 
trimisese deja în Iad? Nu! Opiniei publice. Avea nevoie să 
repare prestigiul Bisericii în contemporaneitate. Iată o abilă 
lovitură de imagine, vor spune cinicii. Politicienii, socotiţi în 
general drept tâmpiţi, au prins ideea din zbor. Şi noi sau 
înaintaşii noştri am comis fapte reprobabile, am purtat războaie 
nedrepte, am călcat în picioare  legile umanităţii şi dreptul 
internaţional, am maltratat pe opozanţi etc. 

Aflăm (cu emoţie!) că desantul editorial junimist  era 
format din 16 persoane, dintre care două erau „surse de 
informaţie: un informator cu studii superioare, corector, 
recrutat în 1983; o sursă, redactor, rezervist MAI I, cu studii 
superioare.” Doar doi informatori la 16 persoane, raportorilor 
li se pare prea puţin (sau vor să-şi impresioneze organul 
tutelar), încât îşi iau angajamentul că „În cursul acestui 
trimestru va mai fi recrutat un colaborator din rândul 
corectorilor” şi, cu ajutorul „a încă patru surse din rândul 
colaboratorilor externi”, speră ca frontul de lucru să fie sub 
control. De altfel, se raportează cu mândrie, „Reţeaua a 
furnizat informaţii şi a semnalat aspecte privind oamenii şi 
starea de spirit în rândul personalului redacţiei, conţinutul 
anumitor manuscrise predate editurii, activitatea şi relaţiile 
unor elemente aflate în preocupările organelor noastre 
(preocupări înalte, desigur, n.m., N.T.), intenţia de a publica 
lucrări cu conţinut interpretabil, publicarea unor cărţi în mod 
preferenţial.” Spre bucuria (sau tristeţea?) organului, în editură 
nu erau „elemente  incluse în baza de lucru, nici în DUI, nici în 
evidenţa dosarului de problemă”. Urmărite, adică. A se 
observa că, în limbajul securist, cei care nu aveau „probleme” 
erau „oameni”, ceilalţi – „elemente” – ca-n tabelul lui 
Mendeleev?... Multă strategie şi multă energie se consumă în 
vederea atragerii de noi informatori. Organul a pus deja ochii 
(albaştri!) pe „ fiul administratorului editurii, rămas ilegal în 
străinătate în 1985” şi „pe un descendent al unei persoane cu 
antecedente politice, care întreţine relaţii cu o familie din Italia 
(ea originară din România), unde a fost şi în vizită de câteva 
ori”. Luca Piţu presupune că „descendentul era Zaharia 
Sângeorzan, colegul meu de la „Cronica”. Se pare că e vorba 
de o altă persoană (parte femeiască!) din interiorul editurii, 
asupra căreia s-au făcut presiuni intense  de a colabora, fără 
succes însă. Dar „Zahei” – pe care, în naivitatea mea, nu l-aş fi 
bănuit nicicum – a muşcat nada... Cum punctează şi Luca, 
Z.S., în Italia fiind, le cerea sume exorbitante lui Ştefan Baciu, 
din Honolulu, lui Michel Steriade, de la Bruxelles, ca să scrie 
despre opera lor... De altfel, după acest episod, compromiţător 
pentru el şi pentru „reţea”, nici nu i s-a mai aprobat ieşirea din 
ţară. 

Unde îşi mai dovedeşte eficienţa „reţeaua informativă”? În 
„prevenirea publicării unor cărţi cu conţinut necorespunzător”. 
Tehnicile sunt diverse şi perverse, de la încercarea de a-l 
lămuri pe autor să renunţe la carte sau s-o modifice, „pe ici pe 
colo, prin punctele esenţiale”, până la blocarea publicării, sub 
diverse pretexte.  În această partinică şi patriotică misie, uneori 
întâmpinau, vai! nedorite obstaculări. Căci „băieţii” trebuiau să 
fie şi discreţi, şi eficienţi. Dacă pe scriitorii (oarecum) 
consacraţi îi aveau mai uşor la mână şi la vedere, mai greu era 
cu veleitarii, cu „anonimii”. Faptul că un oarecare Teodor 
Luchian – fost deţinut politic – a predat editurii un roman, le 
provoacă o,  de nestăvilit, sete de lectură. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Şi noi avem nevoie să ne retuşăm Imaginea în ochii opiniei 

publice, pentru a ne păstra audienţa şi scaunele, au dedus ei. Şi 
a început să plouă cu scuze! Dar cu prudenţă, adresate doar 
celor receptivi sau care nu erau în măsură să le respingă. 
Guvernanţii fostelor mari Imperii coloniale şi-au exprimat, pe 
rând, la momente bine alese, scuze pentru victimizarea 
populaţiei din teritoriile pe care le-au supus cu forţa armelor, 
răpindu-le independenţa şi transformându-le în „vaci de muls”, 
surse de materii prime şi forţă de muncă ieftină pentru 
metropolă. Această practică a scuzelor nu se aplică însă Urbi et 
Orbi. Se aplică selectiv, adresându-se doar celor receptivi, 
victimelor ce primesc aceste scuze cu bunăvoinţă, cu 
recunoştinţă chiar. Sunt evitaţi ranchiunoşii, cei care ar 
răspunde scuzelor cu reproşuri. Asemenea oameni sunt socotiţi 
necivilizaţi, nişte mocofani. În această categorie intră   
est-europenii. Ei nu au sesizat şi nu vor să folosească 
potenţialul eliberator al scuzelor, care îţi curăţă conştiinţa de 
povara faptelor rele comise. Şi nici potenţialul productiv, 
întrucât nu-ţi îndepărtezi victima, o împiedici să intre sub 
influenţa altor Sirene, o poţi readuce în starea pentru care ţi-ai 
cerut scuze. Prozaic vorbind, practica scuzelor este, în opinia 
lor, de fapt, o nouă formă a politicii de îmbinare a zăhărelului 
cu bâta. (Big stick). Pentru est-europeanul simplu, nu şi pentru 
cel injectat (infectat?) cu occidentalisme, practica scuzelor este 
o găselniţă abilă, menită să ascundă adevăratele gânduri ale 
Făptaşului de rele şi Cuvântătorului de scuze. O experienţă 
seculară i-a învăţat pe est-europeni să nu aibă încredere în 
Marile Puteri şi în oamenii politici.  

Dar cum să pună mâna pe  manuscris? Simplu: „... a fost 
interpusă o sursă din cadrul editurii, care să se ocupe de 
publicarea lucrării, intrând astfel în posesia manuscrisului”. 
Evident că romanul n-a mai fost publicat (decât prin anii ’90; 
l-am comentat, la vremea respectivă), „întrucât făcea referiri la 
perioada cât a fost în detenţie, al căror conţinut avea un 
caracter tendenţios”. Mai sunt şi alte exemple de intervenţie – 
uneori până-n pânzele albe: la alte edituri, unde „migra” 
manuscrisul, la cenzori şi persoane de sprijin – toate 
conlucrând întru blocarea editării.  

Luca Piţu, în savuroasele lui note de demisol, reiterează două 
dintre  „experienţele” lui cu editura. Am şi eu vreo două. Una, de 
prin ’83-’84: predasem un manuscris editurii şi, după câteva luni 
de aşteptare (decentă!), am fost chemat „la o discuţie” cu 
directorul, nimeni altul decât Andi Andrieş, fost şef-adjunct la 
„Cronica” şi, aş putea spune, un om cu care m-am aflat într-o 
relaţie colegială, dacă nu chiar amicală. Avea mai multe „reţineri” 
la opul meu liric, dar se opunea mai ales unui anume text.  Am 
negociat un timp, în termeni extrem de „oficiali”, din partea lui, 
amical-ironici, din partea mea. Apoi, văzând că e inflexibil, i-am 
adus (credeam eu) argumentul suprem: „Dar poezia asta a fost 
publicată în Cronica, pe vremea când erai adjunct. Chiar 
mata(hari) i-ai dat drumul!”. (De fapt, minţeam, nu el „îi dăduse 
drumul”, dar evident că nu-şi mai amintea.) A avut o clipă de 
derută, apoi a contra-atacat: „Într-o revistă, da, poate să meargă. 
Dar într-o carte...” Chestia-i că, la revistă, autorilor li se spunea 
taman invers: „Poate să meargă într-o carte, dar într-o revistă...”  
Furios, mi-am luat manuscrisul şi-am ieşit, trântind uşa. Dar pe 
hol mă aştepta „Virgu”, alias Virgil Cuţitaru („rezervist MAI I”, 
Dumnezeu să-l ierte, acolo unde e!), care m-a tras de mânecă la el 
în birou: „Ce eşti fraier! Vrei să nu-ţi apară cartea, pentru o 
poezie?!” Şi m-a prelucrat artistic, vreme de vreo oră („dă-i cu 
bere, dă-i cu vin”), încât, până la urmă, am cedat.    

Amu’, nu ca să mă dau rotund, ci ca să vedeţi cam ce texte 
se cenzurau în acele vremuri („că aşa erea pe-atunci”, vorba lui 
Luca Piţu), am să redau acel poem, sonet de felul lui, intitulat 
Final de secol: Locuri pe veci pierdute. Principiile sorţii/ 
acţionând mecanic, pământul excavând,/ scoţând la suprafaţă 
ce-a mai rămas din morţii/ pe care noi, prin alţii, i-am îngropat 
în gând.// Muzici de fond, mixtură de stranii instrumente,/ 
piatră intrată-n piatră şi os trecut prin os./ Mass-media. 
Reclamă. Luări de mituri. Lente/ intruziuni în tot ce a fost 
miraculos.// La mesele tăcerii stau cei mai buni de gură./ Au 
gura aurită – miniatural tezaur./ Copilăria – pusă în ghips. O, 
ce fractură / demnă de coroniţă din dafin şi din laur.// Ca   
într-un holocaust ne vrei pe toţi grămadă./ Pământu-şi 
licitează, în Cosmos, loc de veci./ Meci şi înmormântare. Pâine 
şi circ. Paradă./ Final măreţ de secol douăzeci! 
       Textul a apărut, în carte, abia în 1996. Dincolo de orice 
alte conotaţii, nu vi se pare că-şi menţine actualitatea?  

 

 
 

Nicolae TURTUREANU 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

În concepţia lor cuvintele i-au fost date omului pentru a-şi 
exprima dar şi pentru a-şi ascunde gândurile. Iar scuzele sunt 
cuvinte, nu-i aşa?  

Pentru a întrezări adevărul din spatele perdelei de incertitudini 
a scuzelor, est-europeanul compară cuvintele cu faptele 
Cuvântătorului. Şi ce descoperă? Est-europeanul era pe deplin de 
acord cu blamarea de către occidentali a Zidului Berlinului, care 
împiedica libera circulaţie a persoanelor. Dar este contrariat de 
existenţa zidului de la graniţa SUA cu Mexicul ca şi de zidul 
restricţiilor legale privind libera circulaţie în spaţiul Schengen. 
Est-europenii sunt conştienţi de necesitatea unor măsuri de 
reducere a poluării industriale, dar nu pricep de ce aceste măsuri 
trebuie luate doar în Est şi nu la cea mai importantă sursă de 
poluare, industria SUA. Şi sunt multe comparaţii de acest gen, 
care menţin îndoiala est-europenilor în sinceritatea Cuvântătorilor 
de scuze.  

La rândul lor Cuvântătorii, în calitate de Făptaşi, apreciază că 
nu au cui să-şi adreseze scuzele. Din partea unor mofturoşi, 
mocofani şi cârcotaşi, nu te poţi aştepta să-ţi ierte păcatul de a-i fi 
vândut lui Stalin, la Moscova, în octombrie 1944. Ei nu au 
subtilitatea necesară pentru a înţelege de ce Declaraţia asupra 
Europei eliberate, semnată la Yalta în februarie 1945, însemna 
doar eliberarea de nazism nu şi de bolşevism. Nefiind la nivelul de 
civilizaţie al occidentalilor, est-europenii nu le pot fi acestora 
parteneri de scuze. 

Traian D. LAZĂR 
 

(continuare în pagina 22) 

în jurul unui raport 

NIŞTE  
MOCOFANI! 
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SPRE CANAAN 
 

Veneam printre ape şi căutam cu buzele 
arse fântânile unde au căzut fecioarele 
şi aripile de păsări fulgerate; 
era un câmp pur, cu iarbă de la începuturi 
şi cumpene de umbre; 
grupuri, grupuri treceam pe cărări de 
dropii 
şi lăcustele foşnind prin iarbă ne-nsoţeau 
paşii; soarele atârna pe umeri 
ca un cap de cerb, ca o ciutură; 
ne ardeau palmele de amintirea trupului 
femeii şi ochii se-ascunseseră-n cearcăn. 
 
Foşneau departe fructele nopţii 
şi noi muream în fiecare seară; 
adormeam liniştiţi ascultând cântece 
printre fuioarele bărbii sure; 
dimineaţa ne sculam puţini şi porneam 
cu fântânile-n ochi. 
 
Când însă se pierduseră demult 
colibele noastre umile –  
cineva spuse că ne-am rătăcit… 
 
Împovăraţi de ani şi osteniţi 
de praful viselor purtate-n spinare, 
am luat-o iar spre răsărit, 
mereu spre răsărit –  
lăcuste uscate şi stinse, 
compase de păsări scrumite-n văzduh. 
 
Drumul continuă, şi fântânile nu se ivesc 
încă; flăcări de spirt tremură pe zări, 
îngânând izvoare de ape –  
numai luna ne supraveghează cărările 
ca un sân rotund de fecioară. 
 
În sfârşit, se-aude susurând apele, 
marile noastre ape şi speranţe! 

 
ASEDIUL CETĂŢII 

 
Munţii în care rătăcesc vulturi pleşuvi 
se cutremură; tunete lung vuiesc prin 
văzduh; marea cu valuri cenuşii se strecoară 
spre stâncă; ostaşii tăcuţi taie pădurea; 
iarba licăre sub razele lunii; buzele 
aspre de sete cântă un imn 
zeului belicos împotmolit prin mlaştini. 
 

Tinerelor generaţii numele lui Ion Alex. Angheluş, foarte 
probabil, nu le spune nimic. Iar cei care l-au cunoscut – şi între 
scriitori n-au fost puţini – se vor mira că de la moartea poetului 
s-a scurs un sfert de veac. La TVR Iaşi, ne-a reamintit-o, 
recent, Grigore Ilisei, care a realizat un montaj de la o emisiune 
realizată cu cinci ani în urmă pentru a ni-l readuce în memorie 
pe poetul, eseistul, prozatorul, profesorul eminent de limbă şi 
literatură română şi, nu în ultimul rând, pe prietenul Ion Alex. 
Angheluş. 

Născut la 1 octombrie 1937, în satul Nuci, Ilfov, licean 
la Bucureşti, unde l-a cunoscut pe Nicolae Labiş, care i-a 
insuflat patima poeziei, destinul l-a transformat în 
„moldovean” de Huşi (din 1958), precum altădată se 
„moldoveniza”, ca ieşean, sudicul George Topîrceanu. Îl 
comparam, altădată, pe Ion Alex. Angheluş cu George 
Tutoveanu, pentru Bârlad, în sensul că a devenit o emblemă 
a Huşului precum întemeietorul Academiei Bârlădene. 
Astăzi, o stradă din Huşi poartă numele lui Ion Alex. 
Angheluş, ca şi cenaclul pe care el l-a păstorit câteva 
decenii, realizând o adevărată „Şcoală de la Huşi” ce a dat 
scriitori deveniţi, unii, membri ai Uniunii Scriitorilor, 
precum Ion Gheorghe Pricop sau Cristina Tamaş, acum 
preşedinte al Filialei Constanţa a Uniunii Scriitorilor. 
Cariera literară şi-o începe printr-un debut publicistic în 
Flacăra Iaşului, iar în 1966 îi apare primul articol de critică 
literară în Contemporanul, după care îşi extinde colaborarea 
şi cu poezii la Vremea nouă, România literară, Gazeta 
învăţământului, Cronica, Ateneu, Convorbiri literare, 
Luceafărul, Astra, Tribuna etc. Debutul editorial, în poezie, 
se produce cu Nunţile focului (1971). În timpul vieţii, Ion 
Alex. Angheluş a mai publicat: Ambrozie şi nectar (1978, 
Editura Ceres, Bucureşti, în colaborare cu Avram D. 
Tudosie), o colecţie de reflecţii, anecdote, versuri despre vie 
şi vin, Drumul cuvântului (versuri, Editura Junimea, Iaşi, 
1980), Jurnal de idei (Editura Litera, Bucureşti, 1980), 
Pânda de seară (versuri, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 1983), Cumpărătorul de bufniţe (Editura 
Junimea, 1985). O boală necruţătoare curmă viaţa 
scriitorului, la 19 iulie 1986, lăsând în manuscris, finalizate 
sau în lucru mai multe volume de versuri (Cai de lut, Prinţ 
şi labirint în crepuscul. Poem simfonic, Imperiul focului. 
Melodii ebraice, spiritul legilor), traduceri (Albigenzii, de 
Lenau, în colaborare cu Otto Gwiazdomorski), studii critice 
(M. Eminescu sau mitul insulei lui Euthanasius, „Jurnalul 
literar” al lui G. Călinescu, Introducere în opera lui Adrian 
Marino, capitole masive din Istoria poeziei româneşti 
contemporane), fragmente dintr-un roman, volumul al 
doilea din Jurnal de idei şi o carte de divertisment cultural 
Indiscreţii şi anecdote, rod al vastelor sale lecturi. După 
moartea poetului, moştenitorul acestei averi, Liviu 
Pendefunda, a reuşit să publice două volume de versuri: Cai 
de lut, 1992, şi Prinţ şi labirint în crepuscul. Poem simfonic 
(1998). Cu sprijinul Casei de Cultură „Alexandru Giugaru” 
din Huşi, am reuşit să editez, la 20 de ani de la moarte, un 
volum antologic al operei poetice, recuperând şi poeme din 
periodice, dar şi un număr de inedite, toate sub titlul Nunţile 
focului.  

Ion Alex. Angheluş a fost un poet autentic, cu 
posibilităţi nebănuite, capabil să dea texte de vigoarea 
amplului poem Descrierea unui cal murind toamna (inclus 
în finalul cărţii Pânda de seară), poezie considerată de 
Nicolae Steinhardt, la vremea apariţiei, drept poemul anului 
1983. De aceeaşi înălţime spirituală este şi Prinţ şi labirint 
în crepuscul. Poem simfonic, text care n-a putut să treacă de 
cenzură. În pofida unor concesii publicitare, de conjunctură, 
Ion Alex. Angheluş n-a putut să-şi impună adevărata 
valoare, neavând acces la calitatea de membru al Uniunii 
Scriitorilor, pe care o merita cu prisosinţă. Nu e de mirare că 
Dicţionarul general al literaturii române nu-l reţine, deşi 
despre valoarea scriitorului s-au pronunţat personalităţi 
precum Adrian Marino, Constantin Ciopraga, N. Steinhardt, 
Cristian Simionescu, Ştefan Oprea, Grigore Ilisei, Valentin 
Taşcu, A.I. Brumaru, M.N. Rusu, Laurenţiu Ulici, 
Constantin Călin, Adrian Popescu ş.a. 

Să mai amintesc că Ion Alex. Angheluş, posesorul uneia 
dintre cele mai bogate biblioteci personale din ţară, om cu 
lecturi vaste, cozeur admirabil, orator excepţional, avea şi 
harul nepreţuit al prieteniei. Acest har a făcut ca Huşul să 
fie un loc de atracţie pentru numeroşi scriitori din Moldova 
şi din întreaga ţară, să transforme urbea într-o localitate cu 
intensă activitate culturală, la care au fost protagonişti, între 
alţii, Ştefan Oprea, Nicolae Turtureanu, Grigore Ilisei, 
Virgil Cuţitaru, George Bălăiţă, Sergiu Adam, Constantin 
Călin, Calistrat Costin, Ovidiu Genaru, George Genoiu, A.I. 
Brumaru, Daniel Drăgan, Cristian Simionescu, Adrian 
Popescu, Ion Gh. Pricop, Teodor Pracsiu, Gruia Novac şi 
mulţi alţii. 

Theodor CODREANU 
Ion Alex Angheluş a fost un poet autentic, cu posibilităţi

 

 

…Dacă s-ar întoarce anii, în casa lui de pe 
strada Anton, orice oaspete ar fi primit cu braţele 
deschise într-o largă uimire de aleasă gazdă.  Avea 
o memorie vie şi recita într-o tulburătoare libertate 
versuri din Esenin, Lautréamont, Eminescu, Beniuc, 
din propriile creaţii… Sub vişin, în faţa casei, se 
aşeza pe un scaun, desfăcea generos burduful 
acordeonului, şi cânta de „voie bună”, de „inimă 
albastră”, ori chiar cântece liturgice…, încât convivii, 
mulţi, puţini, îi ţineau sonul, furaţi de vraja 
momentului. Lor, prietenilor, le dedică, de altfel, un 
întreg volum – Jurnal de idei, 1980 – cuprinzând 
însemnări de lectură şi stihuri. Ion Alex. Angheluş – 
intrat în conştiinţa colectivă ca „poet al Huşilor” – 
tutelează climatul cultural al urbei. Oriunde s-ar afla, 
urmaşii, colegii, prietenii, rudele, caută să-i 
cinstească memoria.  

    
Lina CODREANU 

 

Privesc de sus cerbii. 
Şi ploaia începe subit să cadă pe ape. 
 

Păianjen sur, timpul se strecoară 
şi armata e gata să intre-n cetate. 
Porţile sunt sfărâmate şi stins 
aude bufnetul scurt de berbece. 
 

– Ura! se-aud până-n munte strigări 
şi braţele fâlfâie steaguri albastre! 
 

Dar cetatea e goală; nici o suflare; numai 
urmele adâncite în piatră atestă treceri 
nevăzute de cotigi. Memoria Cetăţii Pustii 
e absorbită în piatră. Piaţa imensă 
aşteaptă zborul de fluturi; în nici-o-ncăpere 
nici umbră de oameni. 
 

Marea se spală pe faţă cu soare! 

 
MOARTEA STRATEGULUI 

Umbrei actorului T. Bedreag 
 

El se văzu stăpân peste cetate, 
îndrăgostit de zidurile albe, 
purtă războaie în Corinth, Egina 
şi naiba ştie în mai care parte; 
se despărţi de soaţă 

şi-o alese 
pe Aspassía să-l mângâie-n noapte, 
căci coapsa ei pe zei în ispitire 
îi adusese-adesea de departe, 
şi-n muritori schimbaţi se înfruptară 
din rodiile magice… 

Pericle 
era-n Cetate domnul şi puterea, 
şi legea încalcă să-şi vadă fiul 
asigurat şi legitim la drepturi… 
Şi frunzele creşteau în jurul său 
mai mândre decât păsările-n zare 
şi aurul, pe-alei şi în palate, 
ne amintea puterea-i fără margini. 
– Un zeu! Mulţimea săgeta cu vorbe 
şi îl slăvea până-n tării – dar Kore 
veni-ntr-o seară spre Olimpianul 
şi-i zice-ncet: – Găteşte-te de ducă! 
 
… Şi l-au găsit în zori răpus de ciumă 
la anul patru sute douăj’nouă; 
şi marea-şi plimbă valurile verzi, 
ducând la ţărmuri scoici şi raci şi ore. 
Strategul va trăi, dacă-a adus 
poporului (împovărat cu multe) 
frumosul cerb al libertăţii drepte! 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

 

ION ALEX.  ANGHELUŞ ,  „POETUL HUŞILOR” 
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Geana orizontului strălucea ascuţit. Soarele părea tot mai 
hotărât să evadeze dintre nori, dar, jos, se făcea parcă din ce în 
ce mai frig. Oamenii murmurau în aşteptare. Se zvonise că nişte 
gealaţi urmau să pună la pământ stejarul cel bătrân, crescut 
parcă direct din rădăcinile timpului. Steaua lor, mândria lor, 
drapelul lor. Aşa ceva era de neînchipuit. Rumoarea vălurită a 
fost tăiată brusc, prin apariţia unui camion hodorogit, din care 
au coborât vreo şapte-opt tineri, îmbrăcaţi în salopete negre şi 
purtând pe cap căşti de protecţie. Au tot zăngănit pe-acolo, până 
au descărcat întreg arsenalul de scule. Când funiile, răngile, 
lanţurile şi alte asemenea accesorii au fost fixate în jurul 
copacului, din cabină au apărut doi zdrahoni, cu nişte feţe de-a 
dreptul fioroase. Au tras de pe platforma maşinii un obiect lung, 
învelit într-un fel de husă, pe care l-au dus lângă trunchiul 
copacului. După ce l-au desfăcut din ambalaj, l-au cercetat 
amănunţit. Era un fierastrău. S-au echipat apoi şi ei cu tot felul 
de chestii protectoare, ochelari, veste, căşti, după care au apăsat 
pe un buton, producând o huruială îngrozitoare.  Au fixat lama 
zimţată în carnea copacului, dirijând-o atent, să nu apară cumva 
vreo eroare de... pilotaj. Într-un sfârşit, au ajuns la capăt.  
Copacul însă nici nu se clintea. În zadar trăgeau băieţii de 
funiile şi de lanţurile legate împrejurul copacului. Parcă-ar fi 
fost de piatră.  Văzând aşa, cei doi călăi s-au alăturat grupului. 
Unul dintre ei a preluat comanda şi, la semnalele lui, trupa îşi 
reunea puterile, ca să-l tragă în jos. După mai multe încercări, 
bătrânul copac a dat semne de oboseală şi a început să se 
încline. Întâi încet, abia perceptibil, parcă dansând, parcă 
visând, apoi tot mai vizibil, tot mai vizibil, până când s-a 
prăbuşit. Dar bufnitura produsă de contactul cu pământul a fost 
neaşteptat de firavă. Ca un fel de oftat. Oamenii din jur au 
suspinat şi ei, la unison, şi s-au pornit, târâş, fiecare spre 
treburile lui.  

În golul rămas după dispariţia străvechii coroane, te simţeai 
ameninţat. Oricând puteai fi înghiţit de spaţiul acela fără formă, 
fără chip. Acum, cel mai impunător reper al locului rămăsese 
poarta grădinii lui Ciofu. Înaltă şi masivă, cu încrustaţii inspirate 
dintr-o carte veche, pe care i-o dăruise un călugăr, găzduit de el 
într-o iarnă, poarta era un fel de suflet pereche al stejarului. 
Rămasă singură, părea mai fragilă, mai vulnerabilă. Grădina lui 
Ciofu era punctul de legătură dintre două sate: Lujerul de jos şi 
Lujerul de sus.  Lujerul de jos era o aşezare mai veche şi mai 
bogată. Pe lângă pământurile mănoase, ei aveau, chiar în coastă, 
o fabrică de cărămidă, unde lucra majoritatea bărbaţilor apţi de 
muncă. Lujerul de sus era aşezat mai pe înălţimi, unde era piatră 
multă, ceva pădure şi ceva  păşuni. Neavând suficient pământ 
arabil, îşi procurau mai greu agoniseala. Dintotdeauna însă, joia şi 
duminica, cei de Sus se întâlneau cu cei de Jos, la Stejar, şi făceau 
schimb de mărfuri, între ei, dar şi cu grădinarul Ciofu. În ultimul 
timp, Ciofu nu mai dădea la schimb, ci doar pe bani, pentru că, 
rămas singur,  avea nevoi puţine. Singurătatea lui începuse de 
mult, când l-a părăsit nevasta. N-a putut trece nicicum peste asta, 
pentru că nu a înţeles nimic din ce s-a întâmplat atunci. O luase 
de mică, abia împlinise cincisprezece ani, iar el mergea pe 
nouăsprezece. Toată familia i-a fost împotrivă, dar el nu s-a lăsat. 
A făcut nuntă mare, aşa, ca să se ştie. În scurtă vreme, i s-a născut 
băiatul şi spunea, oricui voia să-l asculte, că simte cum 
Dumnezeu îl mângâie pe creştet. Când Zâna lui a fugit, pentru 
prima dată, de-acasă, a găsit-o în pădure, cântând, chiuind şi 
dansând cu pădurarii. Erau pădurari de-ăia noi, aduşi de noul 
regim, care n-aveau nici mamă, nici tată, atunci când trebuiau să 
execute ordinele venite de sus. Nu dădeau doi bani pe săteni şi, în 
general,  cam ei făceau legea pe-acolo. S-a aşezat pe-o cioată, în 
întuneric, departe de cabană şi a privit-o, îndelung, cum se bâţâie 
în ritmul muzicii şi cum aruncă ocheade în stânga şi-n dreapta. 
După un timp, s-a ridicat şi a pornit spre „scenă”. Pe măsură ce 

înainta, limbile jucăuşe ale focului îl decupau mai bine în peisaj: 
înalt, masiv, cu pletele blonde bătându-i umerii şi cu călcătura 
grea, de urs atacat. La un moment dat, Zâna l-a văzut şi s-a oprit 
din bâţâială şi din cântat. Brusc, au tăcut şi ceilalţi. Ciofu s-a 
apropiat de ea, a mângâiat-o pe creştet, i-a dat pe spate pletele 
despletite din cozi, a luat-o de mână şi, fără să adreseze cuiva 
vreun cuvânt, au plecat. Pe drum o privea cu o curiozitate 
flămândă. Simţea chiar cum i se lungeşte faţa de-atâta uimire. Au 
urmat alte şi alte escapade. După una, mai deocheată, i-a tras o 
bătaie soră cu moartea. De ce? De ce? – o tot întreba, fără să 
primească vreun răspuns. Într-o seară, a plecat şi nu s-a mai 
întors. Nici el n-a mai căutat-o. Şi-a crescut singur copilul. Nu s-a 
mai însurat. Deşi n-o suportaseră pe fată, ai lui ţineau mult la 
băiat, pentru că era o copie perfectă a lui Ciofu. E lipovean de-al 
nostru, se vede de la o poştă, spuneau ei, cu o mândrie 
nedisimulată. După ce-a trecut de optspezece ani, băiatul i-a adus 
acasă o fată şi i-a spus că vrea să se însoare. Era prea tânăr, ar fi 
trebuit să mai aştepte, dar, cunoscându-l bine, ştia că orice 
opoziţie ar fi fost de prisos. După nuntă, a fost internat în spital. 
Complicaţie pulmonară. A murit în urma unui stop cardio-
respirator. Ciofu a început să umble, ca o fantomă, noaptea, prin 
grădină, iar bătrânii lui părinţi s-au îmbolnăvit de supărare, 
văzându-l cum se usucă de-atâta singurătate şi durere. S-au stins 
şi ei, după nici trei ani, la interval de-o săptămână. Acum, Ciofu 
trăia doar pentru grădină. Tăierea stejarului îi spunea însă că şi 
această bucurie îi va fi luată în curând. Fusese avertizat că, pe 
acolo, va trece o linie ferată,  care va aproviziona noua fabrică de 
cherestea, aflată în construcţie.  

– Ce, numai ăia din Vale să aibă unde lucra? Trebuie să 
facem ceva şi pentru oamenii din Deal. Doar n-o să ne 
împiedicăm de un copac şi de câteva hectare de grădină. 
Revoluţia trebuie să meargă înainte! 

Luca stătea chircit, pe o mică stivă de lemne, cu capul lipit de 
gardul lui Ciofu. Venise de dimineaţă, ca să-l roage să-i 
împrumute bicicleta. Voia s-o plimbe pe Clemansa, când ieşea de 
la şcoală. Fetiţa era bolnavă şi cei din jur spuneau că e pe moarte. 
Intr-o zi, i-a mărturisit, cu sfială, că cea mai mare dorinţă a ei este 
să meargă pe bicicletă. Măcar o dată. El a promis că-i va împlini 
această dorinţă. Din păcate, spectacolul tăierii stejarului l-a  
acaparat în aşa măsură, încât pur şi simplu a uitat pentru ce se află 
acolo. Chiar se mira că, în toată nebunia aia, Ciofu n-a ieşit măcar 
să vadă despre ce-i vorba. 

– Harapnicu’ ei de viaţă!... s-ajung eu... să văd eu... să trăiesc 
aşa ceva... 

Luca a ciulit urechile. Da, era el. Vorbea singur. Vorbea e-un 
fel de-a spune. Cei care treceau, din întâmplare, pe-acolo clătinau 
din cap şi se întristau când auzeau cum lipovanul lor blând, cu 
plete aurii, muntele lor, cu ochi albaştri, pisează cuvintele pe 
marginea buzelor, le înghite, icnind, ca pe-o otravă amară şi le 
scuipă apoi, cu o nepăsare de sinucigaş. La un moment dat, n-a 
mai putut distinge ce spune, pentru că gealaţii, încinşi de bere, 
trecuseră pe cântări. 

– Nea Ciofu, ce faci acolo?   
– Nea Ciofu, plângi? 
– Nea Ciofu, deschide poarta... haai... te rooog! 
Văzând că nu primeşte niciun răspuns, s-a ridicat pe stiva de 

lemne şi a început să bată cu pumnii în gard: 
– Nea Ciofuuu! 
– Cine-i acolo? 
– Eu! 
– Care eu? 
– Eu, Luca!!! 
– Care Luca? 
– Cum care Luca? Hai, bre, că eşti chiar... Auzi la el... care 

Luca?! – a mormăit bosumflat, cu glasul  răguşit, de om gata 
bătrân.

Gealaţii făceau un zgomot infernal: aruncau cu sticlele de 
bere goale în trunchiul prăbuşit al stejarului şi, de câte ori 
nimereau un anumit punct, izbucneau în hohote de râs. Un râs 
gros, animalic, greu de suportat, ca fumul care se ridică dintr-un 
foc de balegă. La un moment dat, au amuţit, brusc, holbându-se 
într-un punct fix. 

– Hai, să trăieşti, nea Ciofule! Vino să bei un pahar cu noi – 
s-a semeţit unul dintre zdrahoni, care şedea lăţit pe cioata rămasă. 

– Pentru ce, mă, pentru ce să beau?  
– Păi... pentru... hai, nu te mai preface... doar ştii...  
– Ce să ştiu? 
– C-a fost un ordin... 
– Bă, Zăbală... băăă... că bine te-au mai poreclit... încearcă să 

înţelegi... ordinele se execută doar în armată. În civilie, numai  
proştii le execută orbeşte.  

– Adică, vrei să spui că... 
– ...eşti un prost. Exact. 
De pe deal, se rostogolea înspre ei Vârlan, văcarul satului. El 

era acum un fel de băgător de seamă pe la Sfat, dar oamenii tot 
văcar îi spuneau. Agita o hârtie şi râdea de unul singur, cu gura 
până la urechi.  

– Ordin! A sosit ordinul! Nu se mai taie niciun copac! A 
aranjat partidul cu chefereul. Transportul se va face pe vechile 
linii. 

Zdrahonul, care stătea pe cioata proaspăt tăiată, se răsturnase 
cu cracii în sus şi-şi turna bere pe gât. Auzindu-l pe văcar, a sărit 
ca ars: 

– Băi, tu eşti prost, sau te faci? Nu vezi că-i gata tăiat? 
– Şi ce vrei? Ordinu-i ordin.  
– Ordin, ai zis? Când l-ai primit? 
– Acum. Mi l-a dat primarele.  
– Şi eu am unul. Uite-l!  
– Hă-hă-hă!  Asta a fost ieri. Hă-hă-hă! 
Zdrahonul s-a lăsat moale pe cioată, privind tâmp la bucata 

lui de hârtie.  
– Ridică-ţi fundul gras, de pe cioată,  Zăbală! Nu vezi că stai 

pe sânge? Eşti plin de sânge! 
– Ce sânge, dom’le, ce sânge? Ai înnebunit? Ia mai lasă-mă 

cu prostiile tale! 
– Broboanele alea, care tot ţâşnesc din trunchiul tăiat, sunt  

din sângele copacului. Mai bine te-ai pune în genunchi şi i-ai 
aprinde o lumânare la căpătâi. N-ar fi rău să spui şi o rugăciune, 
că... 

Luca a simţit un anume tremur în vocea lui Ciofu şi s-a 
apropiat de el. L-a cuprins cu braţele lui firave şi l-a strâns cât a 
putut de tare, şoptindu-i: 

– Să  nu plângi, bre, să nu plângi! 
Ciofu l-a asigurat că n-are de gând să plângă, dar că nu-şi 

poate stăpâni indignarea. 
– Uită-te la ei şi bagă la cap: din cauza unor nenorociţi ca 

ăştia, suferă acum taică-tu. Asemenea idioţi au făcut ca un ofiţer 
al armatei române să ajungă portar la o fabrică  inexistentă. 

– Nu... nu-i aşa... Tata a ajuns portar din cauza mea.  
– Să nu mai spui asemenea prostii, i-a şoptit Ciofu. Las-că 

mai vorbim noi despre asta. 
– Tu nu ştii, bre. Nimic nu ştii – a suspinat băiatul, cu glasul 

lui răguşit, de om deja bătrân. L-a îmbrăţişat apoi cu putere, 
înghiţindu-şi voiniceşte lacrimile.  

Ba ştia. Îi povestise tata întreaga tărăşenie. Se întâmpla pe la 
începutul anilor ’50. Abia ne mutasem în mica urbe, în care toată 
lumea cunoştea pe toată lumea. Cred că nici nu apucasem să 
desfacem bagajele, şi întreaga suflare cunoştea povestea noastră. 
Că tata, fiu de chiabur fiind, era un duşman periculos al 
poporului. Că, în ultimii trei ani, asta era cam a şasea sau a şaptea 
mutare disciplinară. Că, uneori,  nici nu reuşeam să despachetăm 
totul şi un alt ordin ne punea, din nou, pe drumuri. Că tata era 
urmărit pas cu pas şi că, la prima greşeală, cât de mică, urma să 
fie dat afară din armată. Spre deosebire de mutările anterioare, 
când Luca făcea adevărate crize de adaptare, acum era de-a 
dreptul fericit. Vecinii noştri aveau doi copii gemeni, fetiţă şi 
băiat, cu care se împrietenise la cataramă. Erau cam de aceeaşi 
vârstă cu noi, dar se ţineau după Luca şi-l ascultau orbeşte, ca şi 
cum ar fi fost mult mai mare decât ei. Într-o zi, o veste a 
electrocutat oraşul: sâmbătă seara, la grădina publică din centru, 
se va difuza filmul Vagabondul, cu Raj Kapoor în rolul principal. 
Filmul era de multă vreme aşteptat. Unii, mai norocoşi, îl 
văzuseră pe la Bucureşti, sau în alte oraşe şi isterizau lumea tot 
povestind despre ce şi cum. Una peste alta, puţini erau, cred, cei 
care nu aşteptau, cu sufletul la gură, măreţul eveniment. A sosit şi 
seara respectivă. Toate bune, doar că Luca refuza, cu 
încăpăţânare, să meargă la film.  Voia să se joace cu soldăţeii de 
plumb, pe care tocmai îi primiseră gemenii. După îndelungi 
parlamentări, a acceptat.  Grădina era luminată feeric. Ne-am 
aşezat alături cu familia gemenilor.  

– Când apare vagabondul? – întreba mereu Luca, plictisit 
peste poate de atmosfera aceea lustruită, în care nu prea puteai să 
faci ce vrei.  

Până la urmă, s-a învoit să stea în braţe la tata. Moţăia şi-şi 
cânta un cântecel, aşa cum făcea, în fiecare seară, înainte de a 
adormi. Deodată, luminile s-au stins şi parcul s-a scufundat într-o 
beznă de granit.  

– Ce-i asta? – a întrebat el somnoros.  
– Trebuie să apară Vagabondul, l-a liniştit tata. 
– Din întuneric?  

 

 

 

Poetă, prozatoare, eseistă. Autoare a volumelor: Iată-mă în 
lumină (în antologia „Zece poeţi tineri”, Junimea, 1975); Colindul 
boabelor de rouă (versuri, Junimea,1984); Moarte uşoară (versuri, 
Vasiliana, 2002); Înainte de căderea nopţii (proză, Junimea, 1989); 
Viaţa e frumoasă (proză, Vasiliana, 2009); Poet cald, poet rece 
(eseuri, Vasiliana, 2003).  

„Peste tot, în prozele Angelei Traian, „mici şi mari singurătăţi 
aşteaptă mici şi mari întâlniri”, dar totul se petrece sub pecetea 
tainei, pe care cititorul, martor şi părtaş, este provocat s-o dezlege. 
Visele şi realitatea, trecutul şi prezentul interferează, într-un 
amalgam păstos şi mai mereu ademenitor. Valurile memoriei fac 
atingere cu valurile prezentului, „şi povestea curge, curge”. „Pe 
porţile larg deschise ale visului înaintează, implacabil, amintirea”. 
S-ar putea spune că aceasta, amintirea, este liantul narativ al 
acestor proze, care emană firesc, naturaleţe şi, dinspre partea 
autoarei, o predispoziţie nativă de a urzi poveşti, nu de adormit 
copiii, ci de întreţinut dulcea zăbavă a cetitului...” (N.T.) 
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– Nu, nu... de pe ecranul acela mare, pe care ţi l-am arătat 
când am venit... 

În clipa aceea, o lumină puternică a invadat ecranul şi au 
început să curgă imaginile: mulţimi imense, muncitori şi ţărani, 
copii, tineri şi bătrâni,  cântând şi jucând, bucurându-se de viaţa 
nouă, oferită de regimul democrat.  

– Unde-i vagabondul? – tot întreba Luca, aproape adormit 
în braţele tatei. 

– Stai liniştit. Nu mai este mult şi apare. Să se termine 
Jurnalul de actualităţi... 

În stânga ecranului un elicopter a aterizat lin, în aplauzele 
mulţimii. Din el au coborât mai mulţi oameni, care se îndreptau 
spre o tribună. Unul dintre ei mergea înainte, detaşându-se de 
grup, până a rămas singur pe ecran. Când a ajuns în mijlocul 
ecranului, s-a întors cu faţa spre public, zâmbind generos. Brusc 
înfrisonat, Luca s-a smuncit din somn şi din braţele tatei şi, cu 
degetul arătător îndreptat spre ecran, a strigat cât l-au ţinut 
puterile: 

– Uite vagabonduuul! 
Toată asistenţa şi-a îndreptat privirile spre noi şi a 

încremenit aşa. Gheorghiu-Dej dispăruse de pe ecran, dar lumea 
nu-şi revenea. Jurnalul s-a întrerupt şi s-au aprins toate  
luminile. Lângă noi s-au postat, imediat, doi indivizi înalţi, cu 
feţe inexpresive. 

– Cinea-a strigat? – a întrebat unul dintre ei. 
Fetiţa vecinilor l-a arătat pe Luca. Era sub un scaun. Căuta 

un bănuţ, care-i căzuse din buzunar. Individul l-a apucat de 
guler şi l-a ridicat: 

– Cine eşti tu, mă? 
– Eu? Luca! – a răspuns, umflându-şi pieptul şi mirându-se, 

a câta oară, că mai există oameni care nu-l cunosc. 
– Luca şi mai cum? 
– Luca şi atât.  
– Dar pe tat-tu cum îl cheamă? 
– Luca.  
– Şi mai cum? 
– Luca şi atât – a răspuns tata, apropiindu-se zâmbind şi 

afişând o mină cordială.  
– Văd că-ţi arde de glumă, dar te asigur că nu e cazul, l-a 

apostrofat individul, scanându-l cu o privire metalică.  
– Dumneata mergi cu noi, i s-a adresat şi celălalt. 
A venit acasă spre dimineaţă. Faţa îi era descompusă de 

oboseală, mâinile îi tremurau, iar buzele, albite şi crăpate, i se 
mişcau involuntar. N-a avut putere nici măcar să bea un ceai. 
Într-un târziu, i-a spus mamei că trebuie să plecăm, urgent,  
într-un concediu de şase săptămâni şi că, în acest interval, vom 
primi o decizie finală, privind statutul lui de ofiţer al armatei 
române. 

Luca l-a slăbit un pic din strânsoare pe Ciofu şi a privit spre 
gealaţi. Zdrahonul se răsturnase din nou pe cioată şi părea un 
gândac uriaş, care agonizează, cu burta la soare. Ceilalţi erau 
strânşi în jurul Văcarului, care le povestea ceva, iar ei ascultau 
cu gurile căscate. La un moment dat, Văcarul a scos o hârtie  
din buzunarul de la piept, a despachetat-o cu mare grijă şi le-a 
făcut semn să vină mai aproape. Şi mai aproape! A pus degetul 
pe foaie, într-un anume punct şi i-a  pus să citească. Unul după 
altul, gealaţii au izbucnit într-un râs sălbatic, animalic. S-au 
făcut tumbe, s-au auzit icneli, mârâieli, gemete. Luca a tresărit 
puternic. Şi-a înfipt, din nou, capul în subsuoara lui Ciofu şi şi-a 
încleştat mâinile subţiri pe mijlocul lui. Cu ochii închişi, s-a 
pomenit că o fereastră îi apare în faţă şi că, prin deschizătura ei, 
vede limpede o imagine mai veche: Coboram panta din centrul 
satului. Eu, Luca, mama şi sora ei, Sevasta. În faţa noastră, abia 
ţinându-se pe picioare, de beţi ce erau, vreo cinci tineri de 
nădejde ai noului regim. Vorbeau tare, înjurau, hăhăiau, 
scuipau, făceau tot ce puteau, ca să atragă atenţia.  

– Îl vedeţi pe ăla cu şapcă roşie? – a zis mătuşa Sevasta.   
M-a asistat la clasă, primele două ore. 

– Bine, da’ ăsta-i analfabet! – s-a mirat mama. 
– Mi-a zis că  are sarcină să supravegheze locurile unde ar 

putea răsări noi elemente duşmănoase faţă de regimul 
democrat. Nu ştiu de ce, dar situaţia mi s-a părut atât de  
comică, încât m-a umflat râsul. A părut derutat, pentru o clipă, 
apoi mi-a şuierat:  

– Sper că n-ai uitat că ai un frate la Canal? 
– Cum naiba să uit? Dar şi eu sper că n-ai uitat că am 

sarcină să te alfabetizez. Bagă-ţi minţile în cap. Ştiu că le-ai 
suflat în fund ăstora şi vor să te pună şef. Dacă nu renunţi la 
mârlăniile tale, adio, alfabetizare.  

– Ce să spun! C-o fi pierit neamul învăţătoarelor. Şi a apăsat 
clanţa, gata să intre. 

I-am dat peste mână şi i-am spus că, aici, eu sunt şeful, aşa 
că voi intra prima.  

M-a urmat,  scrâşnind din maxilare. Eu am rămas la catedră, 
iar el s-a dus glonţ în fundul clasei.  A scos un pistol, pe care l-a 
trântit, cu zgomot, pe o bancă, înainte de a se  aşeza. 

– Da’ la ce-i trebuia, dragă, pistol? – a întrebat mama, 
oripilată. 

– Ştiu şi eu? Să apere democraţia. Ha-ha-ha! 
Aşa era Sevasta. Tânără, frumoasă,  veselă, cu personalitate. 

Odată, un şef de la Regiune a vrut s-o cunoască pe noua 
învăţătoare, care era  „pătată”, pentru că avea un frate la Canal. 

– Cum ţi se pare noul regim democrat? – a întrebat-o el, 
fără nicio introducere. 

– Păi... ce să zic... mi se pare că nu-i deloc... democrat. 
– Cum aşa? – s-a trezit din osânză mai marele. 
– Uite-aşa, pentru că l-a trimis la Canal pe fratele meu, care 

e complet nevinovat. 
– Asta-i acum! Aşa zic toţi. El a fost ridicat chiar din 

mijlocul demonstranţilor. A şi recunoscut.  
– Da, dar nu l-a mai ascultat nimeni, ca să poată spune şi 

pentru ce venise acolo.  
– Ha-ha-ha! Pentru ce naiba poate să vină cineva la o 

demonstraţie? 
– O căuta pe logodnica lui, cu care se certase şi care, ca să-l 

facă gelos, a acceptat invitaţia unui vechi admirator, de a 
participa la demonstraţie.  

– Câţi ani ai, tovărăşico? 
– Douăzeci, neâmpliniţi. Dar să nu-mi mai spuneţi aşa, 

pentru că nu-mi place. Puteţi să-mi spuneţi domnişoară. 
O ploaie măruntă a început să cearnă, cu semne evidente că 

se va înteţi. Noroiul, abia adormit după ploile din ultima 
săptămână, chiftea. Din magazinul sătesc a ieşit un pâlc de 
femei tinere şi guralive. Când au ajuns în mijlocul drumului, 
una dintre ele a scăpat cumpărăturile pe jos, şi-a cuprins 
pântecele cu ambele mâini şi s-a înţepenit pe loc. A ţipat apoi 
scurt şi a murmurat: 

– Cred că mi s-a rupt apa. 
– Ce apă, care apă? Ai înnebunit, Lucreţio? Poate apa 

cerului. Hai, mergi, nu vezi ce nevoie s-a pornit? Păşeşte, că-i 
prăpăd! 

– Nu pot!… nu mai pooot!!!… 
S-a trântit la pământ şi a început să urle. Femeile se agitau,  

neputincioase, în jurul ei. Îşi smulgeau şorţurile, basmalele, 
încercând s-o protejeze de apă şi de glod. Cineva a adus din 
magazin nişte bucăţi mari de carton. 

– Moaşa! Să vină moaşa! S-o anunţe cineva! 
Chefliii s-au oprit, vrând parcă să descifreze mai bine ce se 

întâmplă.  
– Ia uite, băi, îţi naşte nevasta! – ha-ha-ha! 
– Care nevastă? Poate a ta.  
– Vezi, să nu te caftesc. Ce, nu ştie tot satul că tu... 
– Ce ştie, băi, ce ştie... doar te-am văzut de-atâtea ori, 

noaptea,  când intrai la ea… îl trimiteai pe Vârlan pe teren şi 
mergeai la sigur… 

– Hai, terminaţi-o! Ce v-a apucat ? Dacă ăştia au fost de 
acord ca nevestele lor să... numai ca ei să primească nişte 
funcţii... Au pus botul ? Au pus. Ce atâta vorbărie? 

În clipa aceea, un alt ţipăt a tăiat aerul, ploaia şi noroiul. 
Pruncul intrase convingător în noua lume. Cel cu şapcă roşie a 
tresărit atât de violent, încât a căzut grămadă. S-a ridicat însă 
repede, trezit brusc din  beţie, dar îngălat de glod. 

– Şi uite-aşa s-a născut „omul nou!” – a strigat Sevasta, 
slobozind un râs argintiu, care se rostogolea tăios printre 
umbrele ploii. 

 
Îl aştept pe Luca. Soarele abia se ghiceşte după deal şi eu 

sunt deja aici. Sevasta m-a sunat azi-noapte şi mi-a spus că, 
probabil, vor ajunge în jurul prânzului. 

– Să fii fată cuminte şi să nu pleci de-acasă cu noaptea-n 
cap. N-are rost. Ştii bine cât de pustie e valea aceea, până se 
luminează, şi cât de puternic arde soarele peste ea în timpul 
zilei. 

Vocea tabagică şi dizarmonică a mătuşii părea şi mai 
deformată, din cauza proastei legături telefonice. O simţeam, 
cumva, ca fiind a unui străin, care încearcă să mă convingă de 
un lucru, fără să cunoască însă toate datele problemei.  

Aşadar, stau în mijlocul văii care leagă cele două dealuri ale 
copilăriei mele. Valea este destul de lungă. O mângâi cu 
privirea şi înţeleg, a câta oară, că ea se păstrează, intactă, în 
memoria mea afectivă, prin trei puncte magice: o fântână, un 
jâlţ de piatră şi o troiţă. 

Îl aştept pe Luca. Boabele de rouă, care acoperă iarba, 
reflectă lumina în aşa fel, încât, privite din unghiuri diferite, par 
ba confetti căzute din cer, ba lacrimi care se înalţă la cer. „Căci 
aşteptarea uzează totul:  pe cel care aşteaptă, pe cel aşteptat şi 
actul însuşi al aşteptării” – spunea un scriitor. Când le-am citit 
prima oară, am crezut orbeşte în aceste cuvinte. Acum însă,  
după atâta amar de ani, cred că aşteptarea poate şi recrea totul. 

 

 scriitori canonici 
români  

 

Dacă pornim de la ideea ansamblului de norme şi judecăţi 
aplicate literaturii potrivit definiţiei canonului, putem ajunge mult mai 
direct la repere şi esenţe, în fapt o certă modalitate de 
redescoperire şi reevaluare a talentelor din domeniu, a iluştrilor ale 
căror opere fac parte din ritualul recompunerii luminii sufleteşti şi a 
minţii. Probabil, cu această convingere George Bădărău s-a 
îndreptat spre realizarea Dicţionarului de scriitori canonici români 
(Institutul European, 2010), un inspirat şi necesar intrument de lucru 
pentru „elevi, studenţi, profesori, dar şi pentru alte categorii de 
cititori dornici să se informeze”, cum afirmă autorul în Argument. 
Dincolo de structura sintetică – fişă de autor, universul artistic, teme 
şi motive, operele reprezentative, hermeneutica textului, 
caracterizarea unor personaje –, dincolo de terminologia accesibilă 
în selectarea analizelor în perspectivă diacronică, pentru a contura 
cât mai deplin figura scriitorului, vom descoperi că acest dicţionar 
înseamnă mult mai mult decât inventarierea unui patrimoniu literar 
la vârf şi decât definirea spiritului creator românesc. George 
Bădărău, cu al său simţ critic axiologic, îşi proiectează lucrarea  
într-o ecuaţie cu mecanisme subtile de funcţionare, cu un echilibru 
susţinut de criteriile originalităţii şi esteticii în stabilirea „canonicilor”, 
având sigur în vedere şi sensibilitatea receptării operei lor, cu 
sentimentul că fiinţa umană are mereu nevoie de cunoaştere, de 
fantezie, încredere şi speranţă. 

Ne apropiem adesea de textele literare clasice şi 
contemporane cu ajutorul unor interpretări şi judecăţi critice 
cuprinzătoare şi obiective, esenţiale şi clarificatoare. Plecând de 
la canon, autorul îşi fixează informaţiile despre particularităţile 
operei lui Arghezi, Bacovia, Barbu, Blaga, Caragiale,  Călinescu, 
Creangă, Eminescu, Lovinescu, Maiorescu, Camil Petrescu, 
Marin Preda, Rebreanu, Sadoveanu, Slavici, Nichita Stănescu, 
prezentaţi, cum se vede, în strictă ordine alfabetică. Dar 
ierarhizarea valorică a acestor exponenţiali scriitori români 
decurge din istorii literare şi studii monografice, din referinţe şi 
judecăţi critice, exegeze apărute de-a lungul timpului, un fel de 
oglinzi ale întregirii personalităţii creatorilor, ale expresiei, 
limbajului şi originalităţii operelor lor. Să nu uităm că teoriile 
literare acordă importanţa cuvenită tematicii scrierilor, ca şi 
ideaticii acestora, elementele de conţinut făcând parte din 
substanţa textului. În consonanţă cu aceste caracteristici, canonul 
integrează mesajul etic al literaturii în emoţia estetică  generală. 
Cum se ştie, e nevoie de o dezbatere publică cu privire la 
„fundamentele unei istorii canonice a literaturii naţionale”. Potrivit 
conceptului lansat de Harold Bloom, există multe reticenţe în 
legătură cu „canonizarea” scriitorilor contemporani, susţinându-se 
că abia după două generaţii de la trecerea în nefiinţă un scriitor 
poate fi situat în rigorile acestei ipostaze şi ale spaţiului rezervat 
aleşilor. „Operele se încadrează în canon tocmai datorită 
singularităţii lor, nu pentru că se conformează perfect unei ordini 
preexistente”, susţine acelaşi Harold Bloom. Asta nu înseamnă 
că George Bădărău s-a delimitat de criteriile istoriei literare în 
modernitate, de paradigmele care, se pare, preced canonul. 
„Eminescu îmbracă arhaitatea culturii româneşti, ca sinteză 
eponimă a culturii minore, populare, cu cea majoră, cultă (Blaga), 
dar el se integrează organic şi în canonul european, ca 
descendent ce s-a recunoscut al centrului canonic iradiant 
Shakespeare”, afirmă Th. Codreanu, demonstrând în acelaşi timp 
că orientarea postmodernistă împotriva valorilor tradiţionale, a 
sacrului, a spiritului naţional nu are sorţi de izbândă, rămânând 
doar cu provocarea zgomotului asurzitor al unor contestatari. 
Mihai Eminescu reprezintă în continuare centrul iradiant al 
literaturii române. 

Indubitabil, cheia intrării în canon trebuie să fie esteticul, 
originalitatea, valoarea, scânteia genială a gândirii şi meditaţiei, în 
fapt „conştiinţa canonică de o mare demnitate umană şi 
spirituală”, componentă ce se regăseşte pe deplin în operele 
celor prezentaţi în Dicţionar. George Bădărău, el însuşi poet, 
prozator, eseist, critic şi istoric literar, are ştiinţa punerii în relief a 
universului artistic, a temelor şi motivelor poetice, a elementelor 
de estetică a romanului, a  personajelor, încât cel care consultă 
volumul  rămâne cu informaţii esenţiale şi cu gândul îndreptat 
spre repere şi paradigme cu ajutorul cărora află noi puncte de 
sprijin gândurilor şi convingerilor proprii. Miracolul operei conduce 
spre universuri expresive ca reflex al unei profunde cunoaşteri a 
lumii reale.   

Consulţi cu mare interes Dicţionarul de scriitori canonici 
români şi o întrebare, totuşi, rămâne: de ce 16 canonici, nici mai 
mulţi, nici mai puţini, atât a permis grila de lectură impusă de 
canon? Neîndoielnic este însă că informaţiile pe o asemenea 
tematică nu pot să conducă decât la formarea cultural-literară ca 
reper epistemologic important. Comuniunea inteligentă între cel 
care scrie şi cel care citeşte duce sigur la relaţia în care vocaţia 
explicării întâlneşte capacitatea înţelegerii textului. Dicţionarul lui 
George Bădărău se cuvine a fi salutat, ca o apariţie remarcabilă 
în peisajul editorial actual. 

Nicolae BUSUIOC 
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Dacă un străin mi-ar cere să-i explic sensul sintagmei 
româneşti „om dintr-o bucată”, n-aş avea nici o ezitare: i l-aş 
prezenta pe Traian Apetrei, directorul Teatrului „Mihai Eminescu” 
Botoşani, cel care, de mai bine de cinci ani, la marginile 
„imperiului”, se luptă cu inerţiile, cu prejudecăţile, cu morile de 
vânt. Amintind, prin entuziasm, idealism şi voinţă de a face, de 
intelectualul interbelic, Traian Apetrei este totodată un director pe 
deplin conştient de noile direcţii ale artei spectacolului. Destinul său 
pare un frisonant periplu între o tradiţie pe care o respectă şi un 
prezent pe care îl înţelege. Despre cum e să fii director la Botoşani, 
despre trupa şi publicul de aici, despre speranţe şi regrete, în 
interviul de mai jos…  

 
Călin CIOBOTARI: Domnule director, ne aflăm la Botoşani, 

în sediul Teatrului „Mihai Eminescu”. Am remarcat, venind 
încoace, că oraşul arată ca un vast şantier: se asfaltează, se 
construieşte, un oraş viu. Aş vrea să ştiu dacă, din ce aţi constatat 
până acum, vi se pare un oraş deschis pentru teatru. 

Traian APETREI: Paradoxal, Botoşaniul, aflat la capăt de ţară 
şi de Uniune Europeană, cel puţin în configuraţia de acum, pare 
cumva uitat de lume. Cu toate acestea, oraşul rămâne ceea ce a fost 
mereu: un oraş al culturii. Primăria a comandat o cercetare 
sociologică în urma căreia a constatat că brandul Botoşaniului 
rămâne cultura. 

– Teatrul cum s-ar plasa în acest brand? 
– Chiar în vârful instituţiilor culturale, alături de Filarmonică şi 

Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasilache”. Bineînţeles, există multe 
alte structuri culturale care asigură mediul, ambientul. Îmi place să 
revin asupra unei idei: şi atunci când a fost aici Eminescu, şi atunci 
când a fost Iorga sau Enescu, ei nu s-au ivit din nimic, ci dintr-un 
mediu cultural foarte profund, foarte ridicat. Mă întorc la acel 
„localism creator”, discutat de Al.Dima, dar şi la Lucia Olaru Nenati 
care, în volumul ei „Arcade septentrionale”, evidenţiază foarte bine 
atmosfera, şcoala locală, de un înalt nivel calitativ. Dacă au existat şi 
vremuri în care Botoşaniul miza pe industrii, astăzi mizează 
indiscutabil pe cultură. Din acest punct de vedere, ca să-l parafrazez 
uşor pe un tânăr actor care spunea că, în afara Academiei itinerante 
iniţiate de Andrei Şerban la Ipoteşti, la noi nu s-ar mai petrece nimic, 
trebuie să vă readuc în atenţie că aici se acordă Premiul Naţional de 
Poezie „Mihai Eminescu”, aici se acordă titlul pentru Cercetare 
Istorică „Nicolae Iorga”, că aici Filarmonica are an de an un Festival 
„George Enescu”. 

– Totuşi, nu există riscul ca o reverenţă prea adâncă făcută 
trecutului să blocheze cumva prezentul? 

– Să ştiţi că eu n-am perceput atitudinea aceasta ca pe o reverenţă, 
ci ca pe o presiune a trecutului asupra noastră. Iată, în 2011, Teatrul 
intră în anul o sută de când au început demersurile pentru construcţia 
unei clădiri cu destinaţie teatrală – o iniţiativă privată a vârfurilor din 
comunităţile armeană, lipoveană, evreiască şi, desigur, românească. 
În 1912 au început aceste demersuri, doi ani mai târziu au existat 
banii necesari şi proiectul, iar în alţi doi ani s-a realizat un teatru 
considerat o splendoare arhitecturală a timpului. 

– Ca o paranteză, cum vă explicaţi faptul că era posibil aşa ceva 
atunci, în condiţiile în care astăzi restaurarea unei clădiri de 
patrimoniu durează şi decenii. Mă refer, desigur, la Teatrul Naţional 
„Vasile Alecsandri”, exemplul cel mai la îndemână mie. 

– Într-adevăr, acum durează foarte mult numai şi proiectarea. 
Explicaţia? Pun totul pe seama entuziasmului, a unor concentrări de 
energii, de fonduri. Cel mai important mi se pare, însă, faptul că 
teatrul a apărut ca o necesitate a comunităţii. Nu Primăria a dat ordin 
să se ridice teatrul, ci nişte oameni au simţit că viaţa lor spirituală are 
nevoie de teatru. 

– Mai există în prezent această necesitate de care vorbiţi? 
– Personal, cred că starea precară a societăţii româneşti şi impasul 

omului contemporan derivă tocmai din lipsa culturii. Mă refer la 
cultură nu neapărat într-un sens didactic, ca o înşiruire de date, ci ca o 
viziune asupra vieţii. Omului îi trebuie echilibru, îi trebuie valori 
autentice în care să creadă. Egocentrismul teribil al omului de astăzi 
îşi are originea tocmai în lipsa de cultură. Din păcate, oamenii politici 
de care depinde cultura vin din alte zone profesionale, nu au o viziune 
umanistă asupra trecerii omului prin lume. Ei nu pot înţelege până la 
capăt rostul culturii, ci se opresc la discuţii despre profitabilitate, 
rentabilitate. Nu zornăitul banilor aduce fericire, împlinire! 

– În cei cinci ani de când sunteţi directorul Teatrului, aţi simţit 
vreodată imixtiunea politicului? 

– Nu, la Botoşani politicul nu a intervenit. S-au succedat două 
consilii locale, însă a rămas acelaşi primar. S-a conştientizat cât de 
importantă e cultura pentru municipiu. Gândiţi-vă că aproape o treime 
din bugetul municipalităţii se îndreaptă către trei instituţii de cultură. 
Dincolo de politic, cultura şi-a văzut de treaba ei.  

– Sunteţi de profesie jurnalist. Cum s-a acomodat un gazetar în 
postura de manager al unei instituţii de spectacol? Aţi mai avut 
intersecţii cu această artă? 

– Da, am făcut parte în câteva rânduri din consiliile artistice ale 
Teatrului. Mai important decât atât, am copilărit aici, cu actorul 
Costache Babii arătându-mi şi ce este dincolo de cortină. Fiind apoi, 
ani buni, la conducerea unei publicaţii locale, eram la curent cu ce se 
petrece în această instituţie; la fel a fost şi mai târziu când am susţinut 
un săptămânal preponderent cultural. M-am simţit încărcat de 
obligaţii faţă de teatru, o instituţie aflată la kilometrul zero al culturii 
botoşănene. Vă spuneam,  este o mare presiune a trecutului, a 
tradiţiei. Vorbim de nu mai puţin de 143 de ani de teatru în limba 
română la Botoşani! E ceva, nu? 

– Nu vi s-a reproşat că nu sunteţi din „interiorul” fenomenului? 

– Aici părerile, aşa cum ştiţi, sunt împărţite. Unii consideră 
că directorul ar trebui să fie om de teatru, alţii spun că, 
dimpotrivă, directorul trebuie să aibă detaşarea necesară faţă de 
profesie şi să vadă din exterior ce se petrece în teatru, cum se 
poziţionează teatrul în comunitate şi aşa mai departe. 

– Care au fost direcţiile generale pe care v-aţi propus, încă 
de la început, să le impuneţi în teatrul botoşănean? 

– Una din preocupări a fost cea de a realiza proiecte, 
artistice şi administrative, care să îngăduie colaborarea cu 
regizori importanţi, dar şi ieşirea spre vest, după o perioadă în 
care Teatrul a cultivat poate prea mult estul. A mai fost gândul 
reluării unor proiecte precum acel Festival al Restituirilor 
Dramaturgice, care s-a bucurat de câteva premiere naţionale. 
Am mai avut în vedere consolidarea unei trupe tinere de actori 
şi, în general, ieşirea din provincialism, din lucrurile mărunte. 
Din cei cinci ani, în patru am avut microstagiuni la teatre din 
Bucureşti. Mi-am propus pentru fiecare stagiune câte un 
spectacol-eveniment, a cărui cotă să ne îngăduie participarea la 
diferite festivaluri. O direcţie mai puţin realizată până acum a 
fost intrarea în circuitul festivalurilor naţionale. Încă nu-mi dau 
seama cu exactitate de ce nu am avut participări pe măsura 
unora dintre producţiile noastre. În trecut am înfiinţat o asociaţie 
culturală, Amfiteatru 2006, care ne-a permis lucrul pe proiecte, 
şi care, la rândul ei, a realizat anual câte două acţiuni sonore. În 
primul rând,  Festivalul de Teatru pentru Liceeni „Amfiteatru” 
care, de două ediţii, a căpătat proporţii naţionale, şi care a 
deschis uşa către teatrul tinerilor.  
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Traian APETREI,  
directorul  

Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani  
în dialog cu Călin CIOBOTARI 

 
 

Ca o paranteză, în cei cinci ani de mandat, nu am spus 
niciodată „nu” unei iniţiative rezonabile cu adresabilitate către 
tineri. În al doilea rând, Zilele Teatrului „Mihai Eminescu”, 
eveniment organizat toamna, la care invităm trupe din ţară, 
prezentăm premiera ce marchează începutul de stagiune, dar şi 
realizarea de vârf din stagiunea precedentă. Ca participări, aş 
vrea să menţionez prezenţa noastră la Festivalul Internaţional al 
Teatrului Satiricus de la Chişnău, unde anul trecut am luat 
marele premiu. Per ansamblu, m-am străduit ca Teatrul să fie 
perceput şi ca un centru cultural, în sensul că aici au loc, 
săptămânal, lansări de carte, sunt găzduite expoziţii de artă 
plastică. Ca proiecte editoriale, notabilă mi se pare editarea în 
două volume a Istoriei teatrului la Botoşani, de Ştefan 
Cervatiuc, apoi, reluarea, după 40 de ani, a Caietelor teatrului, 
publicaţie ce ia pulsul teatrului. Unii dintre actorii seniori au 
devenit societari de onoare ai teatrului; le-am oferit distincţii şi 
îi invit constant la toate manifestările teatrului, acordând 
respectul cuvenit modului în care şi-au pus viaţa în slujba artei. 
Am încercat să fac din teatru un centru de interes pentru 
comunitate. Aşa cum este teatrul poziţionat, trei sferturi din 
populaţia oraşului trec prin faţa instituţiei. M-am străduit ca în 
clipa în care aceşti oameni trec, să privească cu simpatie spre 
noi. 

– Câţi dintre ei şi intră în teatru? 
– Pe stagiune avem undeva în jur de 25.000 de plătitori la 

spectacole. Lor li se adaugă beneficiarii spectacolelor 
umanitare. Treptat am reuşit să acredităm că Teatrul „Mihai 
Eminescu” este şi un teatru pentru spectatorii din Suceava, aflat 
la 40 de kilometri de Botoşani. 

– Recunosc că am fost surprins ca la o premieră de-a 
dumneavoastră să-mi întâlnesc foşti profesori de liceu din Siret, 
oraşul copilăriei mele.  

– Aşa e. Lor li se adaugă intelectuali ce vin tocmai din Vatra 
Dornei, din Câmpulung şi aşa mai departe. E adevărat, ieşim şi 
noi în întâmpinarea lor, organizând microstagiuni în vecinătăţi, în 
special în judeţul Suceava unde există un public avid de teatru. 

– Ce categorie de public o vedeţi cel mai frecvent în sala de 
spectacole? 

– Fără îndoială, tinerii. 
– Aveţi tentaţia de a vă construi repertoriul în funcţie de 

această categorie dominantă? 
– Bineînţeles, încercând totodată să nu neglijăm celelalte 

categorii. Nu putem uita că Botoşaniul a fost şi, mai nou, a 
redevenit un oraş al pensionarilor. Principial vorbind, toţi cei care 
plătesc taxe şi impozite trebuie să capete satisfacţie prin producţii 
ce li se adresează în mod direct. E un teatru al oraşului, nu al lui 
Apetrei sau mai ştiu eu al cui. Într-o zi, am zărit în foyerul 
teatrului un flăcău încălţat în tenişi, cu degetul mare ieşindu-i 
printr-o ruptură. Ei bine, mă simt dator şi faţă de un astfel de 
spectator. 

– Relaţia dumneavoastră cu trupa cum decurge? 
– Încerc mereu să transmit colegilor de pe scenă energii 

pozitive. E o trupă alcătuită preponderent din actori tineri cărora 
nu obosesc să le repet că în această perioadă, în care încă nu au 
căpătat gustul zădărniciei, sau fel de fel de tabieturi, acum şi nu 
altădată pot da măsura lucrurilor. 

– Bănuiesc, însă, că îi descurajează salariile mizere, actorul 
român nefiind, se ştie, un privilegiat al societăţii. 

– Din păcate îi descurajează. Mai ales pe actorii de aici, aflaţi 
la margine de ţară, care nu-şi pot completa veniturile cu un 
filmuleţ publicitar, nu se pot lipi la colaborări, la surse colaterale 
de venit… Situaţia aceasta complică misiunea directorului; el 
trebuie să menţină echilibrul într-o trupă căreia nu prea ai ce să-i 
oferi. Încercăm, totuşi, tot felul de proiecte în urma cărora actorii 
să mai primească nişte bănuţi. E, însă, puţin, drept pentru care 
marea lor încărcare energetică vine doar din contactul cu publicul 
din sală. Facem şi noi cât putem ca să le îndulcim situaţia 
materială; celor veniţi din afara oraşului, spre exemplu, le-am 
asigurat cazare la un fel de mini-hotel al teatrului. Vin, pleacă, 
într-un fel de circuit al valorilor care mă face să cred că timpul 
trupelor stabile a cam trecut. E o cadenţă nouă a teatrului 
românesc. 

– Asta înseamnă că, implicit, agreaţi şi ideea unui teatru de 
proiecte. 

– Numaidecât! Simt că în această direcţie se îndreaptă teatrul. 
Nu poţi, însă, să nu te gândeşti şi la soarta celor care, timp de o 
viaţă, au slujit teatrul, şi cărora, în această nouă formulă, le-ar 
veni mai greu să prindă angajamente. Nu poţi să-i trimiţi pe 
aceşti oameni la marginea societăţii. Privesc în special teatrele 
din capitală şi nu pot să nu constat că, în mare parte, trăiesc din 
faima seniorilor. O mare parte a publicului rezonează la un teatru 
de o anumită factură. Înnoim teatrul, teatrul dans, teatrul în spaţii 
neconvenţionale, însă păstrăm şi un echilibru cu formele clasice 
de a concepe şi practica teatrul.   

– Mă interesează să abordăm şi o altă problemă, cea a 
regizorului. Dumneavoastră, ca director de teatru, cum vă 
raportaţi la ceea ce s-ar putea numi „instituţia regizorului”? 

– Da, bine spus, o instituţie! Uneori mă şi întreb de ce mai 
plătim drepturi de autor dramaturgului, în condiţiile în care, 
adeseori, regizorul reţine din opera de la care pleacă doar o 
sugestie. Poate nu e rea ideea lui Paul Everac, cu care, recent, am 
avut o serie de discuţii, de a formula în contract o condiţie: 
participarea sa la o vizionare şi dreptul de a-şi retrage piesa dacă 
nu îi convine drumul pe care a pornit regizorul. Există, însă, şi 
dramaturgi care acceptă fără probleme această postură destul de 
delicată. Nu prea ai ce face, trebuie să ne raliem acestei noi şi 
libere abordări a textului dramatic, trebuie să recunoaştem că 
suntem gata de orice pentru a lucra cu unul din cei cinci-şase 
regizori români de top. 

– Cunoaşteţi, desigur, onorariile pe care le solicită aceşti 
regizori de top. Vă întreb direct: îşi permite Teatrul botoşănean 
să angajeze cheltuieli de zeci de mii de euro? 

– Vă răspund la fel de direct: nu! Este şi motivul pentru care 
ne-am orientat spre regizori aflaţi clar pe o curbă ascendentă, 
încercând să le creăm condiţii pentru ca ei să-şi depăşească 
propria condiţie de la un moment dat. Nu putem cere mai mult 
comunităţii, după cum nu putem arunca vina asupra consiliului 
local care, realist vorbind, nu are cum să ne asigure bugete mai 
mari. 

– M-a surprins, de-a lungul timpului, insistenţa teatrului 
botoşănean de a merge pe regii estice, dacă le putem numi aşa. 
Mă refer la regizorii din Republica Moldova, dar şi din alte ţări 
din fostul bloc sovietic.  

– Da, spectatori din Basarabia ne-au spus, vizionându-ne 
spectacolele, că suntem mai ruşi decât ruşii. Şi eu, ca director, 
simt nevoia să depăşim această direcţie. E de preferat, categoric, 
dramaturgia naţională, aici intrând şi dramaturgii botoşăneni 
clasici şi contemporani. La fel e şi cazul regiilor estice, legături 
pe care le-am preluat din mandatul anterior, circuite relaţionale 
existente deja care ne-au adus regizori din Georgia, Ucraina, 
Republica Moldova.  

 

(continuare în pagina 22) 
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Radioul, care ne asigură mereu că „ţine 

la noi”, ne blagosloveşte în fiecare zi cu 
pronunţii hilare, agramate, incorecte. Circula, 
pe vremuri, gluma cu bâlbâitul care n-a reuşit 
la concursul de crainici nefiind membru de 
partid. Azi, ar putea funcţiona o motivare mai 
plauzibilă: „fiindcă nu ştiu vorbi româneşte” 
– tot ca banc, deoarece marea şcoală a 
vorbirii corecte care este (adică, ar trebui să 
fie) radioul nu ţine seama exact de esenţial: 
ştiinţa vorbirii după regulile gramaticii. De la 
postul public naţional „România actualităţi” 
am aflat că salinele „Ocnele Mari” au avut 
„doisprezece mii de vizitatori”. Fătuca-
reporter care a preluat ştafeta transmisiei a 
continuat la fel: „doisprezece mii”. Mă-ntreb 
cum ar fi sunat ştirea dacă s-ar fi înregistrat 
numai 2000 de vizitatori. „Doi mii”? – 
fiindcă-i evident pentru orice repetent că 12 
este compus din doi-spre-zece, acordul corect 
fiind obligatoriu „douăsprezece mii”. La fel 
ca şi-n enunţul „este ora doisprezece” pentru 
„ora douăsprezece”. Până şi badea Gheorghe 
de la Pocreaca îţi va spune, corect, că este ora 
douăsprezece – radiofoniştii noştri însă 
pocesc abitir limba, cu nonşalanţa pe care ţi-o 
dă incultura suverană. Gogonate isprăvi se 
petrec şi-n domeniul accentului, adică al 
„rostirii mai intense a unei silabe dintr-un 
cuvânt”. Prejudecata potrivit căreia în limba 
română accentul este „liber” (spre deosebire 
de maghiară, unde cade obligatoriu pe prima 
silabă, ori de franceză, unde se pune pe 
ultima) naşte mici monştri. Am auzit 
vorbindu-se, tot la radio, despre Nechifor... 
Coţcaríul (cu accentul pe i), ba chiar şi despre 
staţiunea Geoagíu Băi!! Calamitatea microfo-
nului numită Ilie Dobre, campion absolut al 
pocirii numelor proprii străine şi lipsit de 
elementar instinct lingvistic, turuie împie-
dicat, precum o moară stricată, numind cu 
încăpăţânare un fotbalist în loc de Spadásio, 
Spadasío, deşi colegul cu care împarte 
transmisia pronunţă corect. Într-adevăr, în 
domeniul accentuării, limba română nu are 
reguli absolute, dar funcţionează din moşi-
strămoşi în tendinţa clară a uzului. Dacă 
numele proprii străine nu-s pronunţate ca la 
mama acasă (la mama lor adică, nu după 
cheful cui se nimereşte), cu rafistolarea 
onomasticii româneşti (tot de la radio 
pornită) am început să ne obişnuim. Iată că, 
de la o vreme încoace, pe vecinul nostru nu-l 
mai cheamă Grădináru, ci... Grădinaríu, 
substantivului propriu adăugându-i-se, ilicit 
şi-n pofida rostirii din moşi-strămoşi, o 
silabă în plus! Câtă vreme nici ministrul 
învăţământului nu ştie precis cum îl cheamă 
(când e Funériu, când Funeríu), ce pretenţii 
să mai avem de la sumedenia de Ilie Dobre 
aciuaţi în unda postului naţional? Degeaba 
dicţionarele (vezi „Niculescu” – 2007) 
recomandă păstrarea accentului pe sufixul 
de agent, degeaba invocăm uzul de veacuri, 
noi ne-am pus pe rebotezat fiindcă sună mai 
„cool” şi mai nu ştiu cum! Accentuarea 
paroxitonă (pe silaba penultimă) se justifică 
atunci când respectiva silabă există 
(Vasilíu), nu când este inventată de moft. 
Adevărat, şi-n postata limbii, lucrurile se 
mai schimbă (greaca veche a avut accent 
predominant muzical, greaca nouă are unul 
expirator-dinamic), dar totul se petrece 
conform legilor evoluţiei istorice şi nu după 
bunul plac inovator al cutărui agramat! Încă 
mai curge cerneală pentru lămurirea 
accentului pus de Eminescu pe ultimul 
cuvânt din versul „Pe-a lor urme luminoase 
voi asemene mergéţi”, dar nimeni nu pare 
interesat de un fenomen grav, în curs de 
generalizare şi-n stare să deformeze întreaga 
onomastică românească! 

 
cronicar  

 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII  

Dacă unele dintre cuvintele de 
surprinzător… alint, cum sunt „guriţă”, 
„dinţişori”, „măseluţă” şi altele, prin care 
medicii stomatologi ne îndulcesc 
momentele, în fond prea puţin plăcute, 
prin care trecem în timp ce aceştia se 
ocupă de necazurile noastre din cavitatea 
bucală, mai există o zonă predilectă a 
diminutivării în legătură, cumva, cu 
aceeaşi zonă a corpului omenesc, cea a 
gastronomiei. Deosebirea constă, însă, în 
faptul că, de data aceasta, alintul este 
asumat: dimineaţa bem o „cafeluţă”; la 
prânz sau seara credem că, după o 
„mâncărică” bună, un „păhărel de 
băuturică” nu este nepotrivit etc. Dar, în 
domeniul respectiv, culmea o atinge 
terminologia gastronomiei comerciale.  

Avem în vedere nivelul comunicării 
publice informale şi familiare şi mai 
puţin – sau deloc – registrul pur ludic; 
acesta, ca resurse şi rezultate, pare a fi 
nelimitat în ceea ce priveşte creativitatea. 
În speţă, demnă de toată atenţia, din 
perspectiva pragmaticii comunicării, este 
omniprezenţa diminutivelor manipula-
toare în meniurile restaurantelor. Numai 
accidental, în astfel de liste, pot apărea 
termeni… maturi, cum ar fi vacă sau 
berbec: „ciorbiţa” sau „fripturica” sunt 
„de văcuţă” şi se consideră că nu vom 
strâmba din nas nici dacă este vorba de o 
„fripturică de berbecuţ” (ce s-ar părea că 
nu mai miroase a… oaie). O rezervă: 
diminutivele „Oiţa” şi „Căpriţa” le-am 
găsit pe internet doar ca nume de 
restaurante sau de pensiuni! 

Dar şi cuvintele din limba comună ce 
denumesc pui ai unor animale sunt… 
frăgezite: „purcelul la tavă” (sau „la 
rotisor”) poate fi convertit în purceluş 
(mai ales la tavă, după meniurile de pe 
internet), după cum viţelul devine „viţeluş 
la cuptor”, iar „cotletul pané de viţel” 
poate să cunoască metamorfoza în „agape 
cu viţeluş”; pe de altă parte, o adevărată 
performanţă se realizează în numele unei 
prăjituri: „mieluţ de Paşte”! 

Totuşi, în meniuri, nu am întâlnit 
diminutive pentru vietăţi de mici 
dimensiuni, în principiu, a căror carne 
serveşte ca materie primă pentru bucate; 
peştele este preluat ca atare în „peşte la 
gril” (sau „la cuptor, la grătar”); cum să 
recomanzi în acest context… peştişori? 
Te-ar putea duce gândul la „chitici”,  
nu-i aşa? Paralel, sau în alte cazuri, 
interdicţia spontană a diminutivării 
poate să vină din direcţii şi raţiuni 
diverse: „peştişorul” este, în primul 
rând, cel „de aur”, din poveste, ca şi 
„răţuşca – cea urâtă” (supa este „de 
raţă”). Şi cum să asociezi substantivul 
gâsculiţă cu gastronomia, când termenul 
s-a specializat, în limbajul familiar şi 
ludic, cu sensul de „persoană (de obicei 
de sex feminin) naivă, simpluţă”. 
Desigur, altfel stau lucrurile când 
diminutivul este folosit în arta 
decorativă: ni se recomandă, de 
exemplu, un „Ghiveci verde de teracotă 
cu gâsculiţă” (allstyle.bizoo.ro). Dar, 
dacă depăşim lumea vieţuitoarelor, deşi 
de dimensiuni reduse, poţi dezmierda şi 
castraveţii, ca ingredient sau în 
garnituri; aşadar, gâsca poate fi umplută 
cu „castraveciori muraţi” (numai ca 
diminutiv pe etichetele de pe borcanele 
cu murături), şi tot „de castraveciori” 
poate fi „o sălăţică”. 

Există numeroase diminutive pentru 
feluri de mâncare; în afară de cele deja 
amintite şi, fireşte chiar de mâncărică, 
mai selectăm termenii tocăniţă, 
chifteluţe, sărmăluţe, ciupercuţe (la 
cuptor, cu usturoi etc.); recent, pe eticheta 

unei sticle ce conţinea un lichid acru, 
obţinut prin fermentarea tărâţelor de 
cereale, folosit la înăcrirea unor mâncăruri, 
am putut citi „Borş pentru ciorbiţă”. 

Pentru feluri de bucate, apar ca 
diminutive substantive care numesc 
organe sau părţi ale corpului unor animale 
devenite materie primă pentru bucătărie: 
aripioare, ficăţei, muşchiuleţ, costiţe, dar 
nu creierul şi, în niciun caz, ciolanul, cel 
atât de promiţător, din trei puncte de 
vedere: a) în combinaţie cu fasolele; b) în 
comparaţie cu searbăda supă de oase; c) ca 
presupus obiect de dispută în viaţa 
politică.  

Sub semnul alintului se impun, apoi, în 
mod firesc, unele nume de „recipiente” 
(comestibile sau nu): „coşuleţe cu icre de 
crap”, „coşuleţe de foietaj cu ou de 
prepeliţă şi praz”, „coşuleţe din spumă de 
cartofi cu ciupercuţe”; „puişori din roşii cu 
salată de vinete”, „puişori umpluţi cu pasat 
de brânză” (din diferite meniuri de pe 
internet).  

De regulă, în această joacă de cuvinte 
nu intră numele mai vechi de mâncăruri, al 
căror corp fonetic s-ar părea că refuză 
diminutivarea (baclava, cighir, ciulama, 
ghiveci, musaca, zacuscă), dar, sub semnul 
pretenţiilor dintr-o perspectivă ce nu 
exclude variaţia diastratică, mai ales 
neologismele: antricot, biftec, budincă, 
consomé, cremă, cremşnit, omletă, pateu, 
volovan (cuvânt scris, adesea, ca atare, 
pentru „vol-au-vent”), ca să ne referim 
doar la denumiri mai mult sau mai puţin 
uzuale; aşadar, în această ordine de idei, 
nu luăm în discuţie denumirile 
„cosmopolite”, din meniurile restauran-
telor rafinate, cu mai multe stele!  

Şi pentru situaţia la care ne-am referit 
anterior, oferta ademenitoare a găsit, totuşi, 
o soluţie, compunerea cu mini, în diferite 
abordări grafice: minihamburgher, mini 
tarte (cu diverse fructe; /reteteculinare.ro); 
mini-savarine (buna-tati.ro); vezi chiar şi 
mini pizzete Dina (retete.phg.ro), sau, ca 
improvizaţie a unei amatoare, mini 
amandine, cu echivalentul „small chocolate 
cakes” (ginuca27blog-spot.com). Soluţia 
pare aplicabilă, din diferite raţiuni, şi pentru 
nume mai vechi: minifrigărui (asortate, din 
legume; /gramcatering.ro), mini-drob 
pentru copii (babyonline.ro).  

Că, în garstronomia comercială, ne 
confruntăm cu o strategie de seducţie, ne-o 
dovedeşte o sumară comparaţie cu 
terminologia dintr-o lucrare de specialitate 
pentru publicul larg, de mare circulaţie. Ne 
referim la Cartea de bucate semnată de 
Sanda Marin, trimiţând la „ediţia inte-
grală” (apărută la Humanitas în 2004), în 
care sunt prezentate peste 1500 de reţete. La 
acest nivel al comunicării, pur tehnic, 
denumirile felurilor de bucate sunt luate… 
în serios; aşadar, chiftele (19 intrări), ciorbă 
(28), ciuperci (10), ficat (11), muşchi (6), 
salată (45), sarmale (8) etc.  

 
 

În ceea ce priveşte diminutivele, 
acestea sunt doar câteva, dar au 
caracteristica de a reprezenta poziţii 
„obligate”, dat fiind că denumirile, 
analogice, s-au format de la un termen de 
bază din cu totul altă clasă, având un cu 
totul alt sens propriu; aşa sunt 
corăbioarele, cornuleţele, perişoarele (cu 
smântână), papanaşii (nişte pepeni – 
„castraveţi” mai mici!). Tot „obligate” 
sunt diminutivele ce indică dimensiuni 
reduse ale unor preparate, prin comparaţie 
cu cele „standard”, plăcin-ţele, turtiţe, 
grup la care putem adăuga frigăruile, 
sărăţelele (preparat de patiserie sărat, 
„surorile” saleurilor) şi, din alte surse, 
cârnăciorii, tăieţeii – şuviţele subţiri de 
aluat nedospit tăiat, adjectiv de la care s-a 
format substantivul, cu sufixul 
(diminutival) -el. Ca şi frecăţeii, termen 
regional ce numeşte „boţişoarele” de aluat 
frecat mărunt în palmă, care se fierb în 
supă sau în lapte. 

Cu altă situaţie ne confruntăm în 
cazul când este vorba de specii diferite 
de cucurbitacee (deşi nici dimensiunea 
nu este de neglijat): faţă de dovleac 
(„Cucurbita maxima”), ce apare şi el în 
meniuri („la cuptor”, „copt”, „pané”), 
avem dovlecelul („Cucurbita pepo 
oblonga”), acesta prezent în numeroase 
reţete; la Sanda Marin, de exemplu, 
dovlecei cu cartofi la cuptor, cu mazăre 
şi verdeaţă, cu roşii la cuptor, cu 
smântână, cu sos alb, prăjiţi, umpluţi cu 
carne şi orez etc.  

Aşadar, faţă de „miniaturizarea” 
numelor de bucate din meniuri, într-o 
carte cu profil tehnic (ca şi în comunicarea 
obiectivă), diminutivele sunt puţin 
numeroase şi servesc funcţiei denomi-
native propriu-zise, diferenţia-toare, la 
polul opus al funcţiei fatice, transparent 
manipulatoare, dat fiind că ni se 
proiectează posibilităţi ale desfătării 
pentru cavitatea bucală (fireşte, cu efecte 
asupra buzunarului – sau a cardului!). 

Voind să găsim sursa vinovăţiei, cred 
că trebuie să-i absolvim pe bucătarii de la 
restaurante şi pe restauratori: construc-ţiile 
acestui limbaj, al unei cooperări sui-
generis, au luat naştere în vorbirea, 
afectivă, a mamelor-bucătărese: mămica îi 
dă „puişorului” pâiniţă cu untişor şi lăptic 
(ca acesta să nu-i ceară numaidecât o 
prăjiturică, pe care i-o promite eventual 
pentru altă dată), îl îndeamnă să vadă ce 
bună este „cărniţa asta de găinuţă”, după 
cum nu-i rea nici „mămăliguţa cu 
brânzică”… Un registru de alint pe care, 
maturi fiind, îl utilizăm în mediul familiar. 

O validare publică a acestei ipoteze, 
uşor de admis, ar fi chiar sloganul de 
seducţie şi incitare al localurilor ce le 
promit clienţilor că vor găsi „mâncare ca 
la mama acasă!”. 

 
Stelian DUMISTRĂCEL 

accentul 



cronica veche 14 

PROCESELE  
LUI EMINESCU 

 

Printre coperţile ce licăresc ostenit şi şters pe taraba 
anticarului, una, ochioasă, atrage privirea de departe: Eminescu 
în confruntare cu justiţia. A apărut în 1993 la Bucureşti; cartea 
este semnată de un cercetător bucovinean: Radu Economu. 
Lectura revelează o contribuţie-model la investigarea biografiei 
eminesciene, realizată nu după  metoda „cărţile din cărţi se fac”, 
ci nutrită copios din studiul pe document, multe dintre actele-
argument fiind pentru întâia oară aduse la cunoştinţa publicului. 
Dintre cele patru procese pe care istoria literară consideră că au 
fost intentate lui Eminescu (de fapt, nici unul, fiindcă primele trei 
nu s-au  încheiat cu trimiterea în judecată, iar al patrulea, din 
1889, avea ca obiect punerea poetului cu mintea răvăşită sub 
interdicţie şi instituirea unui tutore) un plus de interes prezintă cel 
referitor la „infracţiunea de sustragere cu intenţie” a unor cărţi şi 
piese de mobilier din inventarul Bibliotecii Universităţii ieşene – 
fie şi numai pentru faptul că oponentul lui Eminescu, Dimitrie 
Petrino, pare a întruchipa... pe invers tipul intelectualului 
bucovinean, creditat până atunci cu remarcabile virtuţi de 
caracter. Venit de curând în Iaşi (1875), Petrino a fost imediat 
îmbrăţişat cu căldură de junimişti, care vedeau în el un român 
oprimat, supus deznaţionalizării în imperiul kesaro-crăiesc, dar 
mai ales un promiţător reprezentant al poeziei tinere (Titu 
Maiorescu îl menţionează alături de Eminescu şi Samson 
Bodnărescu). N-am crede că există vreun român în stare să citeze 
azi barem o strofă din lăudata operă a lui Petrino, dar altfel se 
vedeau lucrurile în perioada în care toate se cuveneau luate de la 
capăt: chiar Alecsandri (Petrino se grăbise să-i dedice un poem) 
„a avut cuvinte binevoitoare pentru asigurarea existenţei 
materiale a poetului bucovinean”. Zicala cu facerea de bine, 
ireproductibilă până la capăt, se potriveşte-mănuşă cazului 
Petrino. Numărându-se printre fondatorii  traseismului în politica 
română, bucovineanul a trecut fără să clipească de sub aripa 
junimiştilor conservatori la inamicii lor liberali. Prima grijă: 
macularea lui Eminescu. Foarte atent la starea materială a 
scriitorului român, ministrul Maiorescu comite o semi-ilegalitate, 
numindu-l pe Eminescu revizor şcolar şi pe D. Petrino bibliotecar 
în postul astfel devenit vacant. Amândoi n-aveau studii 
superioare terminate, cum prevedea legea, aşa că ministrul a 
trebuit să utilizeze formula „însărcinare” în loc de „numire”. 
Ceea ce Petrino a uitat imediat la căderea guvernului conservator 
(1876). În ziarul lui C.A. Rosetti, „Românul”, Petrino se leagă 
de-a dreptul scandalos de „Junimea” („neputând răbda nici o 
clipă o asemenea acuză gravă” – de a fi membru al Societăţii 
ieşene, n.n.), adăugând cu cinism: „cele văzute în rândul Junimii, 
din respect pentru public, nu le pot spune”. Urmează denunţarea 
lui Eminescu, care „şi-a apropiat” câteva zeci de cărţi din 
inventarul Bibliotecii, dimpreună cu „un dulap boit galben cu 
geamuri, un dulap boit cenuşiu, două foteluri îmbrăcate cu piele 
verde şi muşama şi o masă de frasin în formă eliptică”. Nu putem 
trece peste reproşul, adresat de această dată cercetătorului de 
istorie literară Radu Economu, care s-ar fi cuvenit să „traducă” 

reclamaţia, arătând că nu despre „a apropia-apropiere” intenţiona 
să acuze Petrino, ci de... „apropriere” (însuşirea unui bun ce nu 
ne aparţine), iar „forma eliptică” (absurd!) ar fi trebuit 
ortografiată „formă elipsoidală”. Se lasă astfel impresia unei 
ciudate nesiguranţe într-ale terminologiei (întărită şi de utilizarea 
adjectivului „scolastică” cu sensul de „şcolară”, „fortuit” pentru 
„întâmplător” ş.a.). O a doua încălcare a legii, de astă dată doar 
bănuită, dar  foarte probabilă, era izvorâtă din aceleaşi bune 
intenţii: se poate crede că, în calitatea sa de ministru al 
instrucţiunii şi cultelor, Maiorescu i-a facilitat lui Eminescu 
obţinerea unei diplome de bacalaureat, deşi nici un document şi 
nici un biograf nu oferă vreo informaţie privind susţinerea unui 
astfel de examen la Liceul din Botoşani. Recent, s-a făcut mare 
tapaj pe tema intenţiei unor universităţi private de a admite 
(provizoriu) candidaţi fără bacalaureat, cu condiţia prezentării 
diplomei  cel târziu în anul II de studii. Sistemul nu numai că 
funcţionează în alte ţări, dar are şi... tradiţie universitară. În 1869, 
când s-a înscris la Universitatea din Viena, Eminescu n-avea 
bacalaureatul.  

Exista, însă, forma de frecvenţă „auserordentlicher Hőrer”, 
care dădea dreptul la audierea cursurilor, urmând ca primul 
examen să fie susţinut când se va face dovada trecerii 
bacalaureatului. Înscriindu-se, apoi, la Universitatea din Berlin, 
poetul era de acum în posesia unei astfel de diplome – obţinută 
nu prea se ştie cum. Că înzestrarea intelectuală a ipoteşteanului, 
cultura sa impresionantă şi, de ce nu,  geniul incontestabil, ar 
justifica acordarea de şapte diplome una peste alta, e altceva – 
legea rămâne lege. Revenind la „procese”: Petrino acuza  faptul 
că piesele de mobilier „se află fără justificare în locuinţa fostului 
bibliotecar” (de remarcat faptul că Eminescu le adusese înapoi 
încă înainte de începerea instrucţiei!). Ce-i cu dulapurile „boite”, 
şi de ce le-o fi sfeterisit poetul? Numit revizor şcolar pentru 
judeţele Iaşi şi Vaslui, Eminescu n-avea nici un fel de sediu al 
Revizoratului, aşa că a fost nevoit să improvizeze un sediu în 
propria-i cămăruţă de la Trei Ierarhi. Este de închipuit câte 
chintale de hârţogărie necesită funcţionarea unei instituţii ca 
aceea a revizoratului pe două judeţe (state de funcţiuni, numiri, 
revocări, plângeri, programe analitice, manuale, rapoarte de 
inspecţie, legislaţie, corespondenţă cu ministerul, prefecturile, 
primăriile ş.a.m.d.) Revizorul trebuia să le îndosarieze şi să le 
depoziteze undeva la îndemână. Unde? Solicitanţii care veneau la 
Revizorat nu puteau fi primiţi într-o încăpere mobilată cu masă, 
scaun, pat de lemn şi ladă pentru rufărie. Cedând propria cameră 
instituţiei şi mobilând-o cu câteva piese împrumutate, considerate 
„prisoselnice” la Bibliotecă, Eminescu nu numai că nu-şi le 
„apropia” (citeşte „apropria”) ci era autorul unui act de 
generozitate greu de închipuit astăzi. De  altfel, anchetând 
„cauza”, judecătorul de instrucţie a considerat că şi paguba şi 
intenţia sunt inexistente, aşa că acest capăt de acuzare a fost 
respins. ...Politica, în cultură: ministrul junimist P.P. Carp  îl 
destituie (de fapt, „desărcinează”) pe D. Petrino, devenit adversar 
odată cu publicarea unor articole defăimătoare la adresa 
„Junimii”. Venit la putere, ministrul liberal Chiţu îl re-aşează 
imediat pe Petrino în postul ce l-a avut, pentru ca mai apoi să-l 
destituie (desărcineze) pe junimistul Eminescu din funcţia de 
revizor şcolar. Între timp consumându-se „pălărămia” (expresia 
lui Eminescu) trimiterii în judecată a ipoteşteanului pentru 

lipsurile din inventarul Bibliotecii. Care inventar (scriptic) n-a 
existat de fapt... niciodată! Infamia demersului lui Petrino constă 
în aceea că nu-l acuză pe Eminescu de neglijenţă în gestionarea 
avutului public, ci reclamă faptul că bibliotecarul „a sustras mai 
multe cărţi din Biblioteca de la Iaşi.” Era vorba, deci, de o acuză 
penală gravă, asimilabilă juridic cu furtul! Cum se împrumutau 
cărţile pe atunci? Le puteau lua la domiciliu, pe termen de două 
luni, doar cei care făcuseră donaţii bibliotecii şi profesorii 
universitari trecuţi pe o anume listă. În rest, orice împrumut 
trebuia garantat prin depunerea unei sume egale cu valoarea 
opurilor împrumutate. Greu de crezut că succesivii bibliotecari 
(Cătănescu, Bodnărescu, Eminescu, Petrino) au dat riguros curs 
ultimei modalităţi prevăzute de regulament. Studenţii în primul 
rând, dar şi majoritatea celorlalţi solicitanţi, nu-şi puteau permite să 
aloce şi să-şi imobilizeze sume considerabile, pe care să le 
recupereze cine ştie când – asta presupunând şi un resort contabil 
(inexistent) în stare să gestioneze sumedenia de operaţiuni băneşti. 
Cărţile se împrumutau „pe încredere”. Cum şi azi se întâmplă, unii 
mai „uitau”, sau pur şi simplu neglijau restituirea. De aici şi până a-l 
acuza pe Eminescu de rea intenţie, e-o distanţă enormă! Pe de altă 
parte, Biblioteca era constituită din diverse fonduri provenite din 
donaţii (C. Hurmuzachi, C. Sturza, L. Steege şi alţii), inventariate 
separat. O carte cu acelaşi număr de inventar pe cotor putea fi lesne 
aşezată, după restituire, în raftul altui fond. S-au şi găsit astfel de 
volume considerate lipsă, dar, de fapt, depozitate în altă secţiune. 
Împrejurarea care-l absolvă total pe Eminescu de vreo culpă este 
aceea că un inventar general n-a existat niciodată şi că, la preluarea 
gestiunii, nu s-a întocmit nici un act din care să rezulte exact avutul 
Bibliotecii. Prima grijă a lui Eminescu, atunci când şi-a luat postul 
în primire, a fost tocmai întocmirea unui astfel de inventar. L-a 
început, dar n-a avut răgazul să-l ducă până la capăt, fiind vorba 
despre nu mai puţin de 30.000 de volume. Pentru început, a marcat  
cu creionul roşu cărţile lipsă. Din vremea cărui bibliotecar? Greu 
de spus. Petrino a luat pur şi simplu lista titlurilor însemnate cu 
roşu şi le-a trecut în contul vinovăţiei lui Eminescu! (La instrucţie, 
Eminescu a explicat logic: „puţin verosimil ca un om să însemneze 
singur în catalog cărţile ce le sustrage”.) Pe de altă parte, Eminescu 
însuşi ar fi luat „fără forme” la domiciliu câteva titluri. Mă-ntreb 
care director de bibliotecă îşi face fişă de împrumut pentru lucrările 
ce le consultă chiar astăzi, darămite atunci! Respectivele cărţi 
(înapoiate – fie şi cu depăşirea termenului) poetul le utiliza în 
vederea achitării de sarcina (primită de la Maiorescu) colaborării la 
capitolele despre România din ediţia a XII-a a marelui Brockhaus 
tipărit la Leipzig. Nici numărul cărţilor considerate lipsă nu a fost 
stabilit vreodată cu certitudine, ba chiar s-au trecut în sarcina lui 
Eminescu şi cele 40 de volume a căror lipsă a sesizat-o, cu ani 
înainte, bibliotecarul Cezar Cătănescu! Până la urmă, la 17 
decembrie 1876 s-a dat soluţia de neurmărire penală, după o suită 
de interogatorii penibile şi de tracasări nemeritate. Petrino revine cu 
altă reclamaţie, de astă dată în civil. Cu acelaşi rezultat. Într-o 
scrisoare (încă?) nepublicată, citată de suspectul Octav Minar, 
Eminescu i-ar fi scris Veronicăi: „Ah, politica – este cauza tuturor 
nenorocirilor din ţara noastră!” Autentică sau nu, exclamaţia are 
valoare în sine şi-şi păstrează actualitatea. Dimitrie Petrino moare 
în aprilie 1878. Probă a calităţii umane: cel mai mişcător necrolog 
l-a semnat Mihai Eminescu în „Timpul”. 

 

Radu SUCEVEANU 

Istoriografia română a pierdut în ultimii ani câţiva slujitori 
de seamă (L. Boicu, D. Ciurea, V. Cristian, N. Grigoraş, Gh. 
Platon, V. Rusu), la care s-a adăugat de curând modernistul 
Dumitru Ivănescu, om de cultură bine plasat în economia 
profesiei, unul a cărui activitate ştiinţifică s-a impus demult. 

Născut în Bârlad, la 17 octombrie 1939, s-a stins din viaţă 
la Iaşi, pe 4 septembrie 2011, în urbea care păstrează, din 
aceeaşi familie, osemintele marelui lingvist Gheorghe 
Ivănescu şi pe cele ale poetului Cezar Ivănescu, figuri 
eminente ale culturii române. Beneficiind în urbea natală de o 
bună îndrumare, s-a format ca istoric la Universitatea „Al.I. 
Cuza”, având ca profesori mai apropiaţi pe D. Berlescu şi Gh. 
Platon, specialişti de marcă ai modernităţii noastre. O fericită 
întâmplare a făcut ca iniţierea efectivă, practică, în arcanele 
istoriografiei să aibă loc la Arhivele Statului din Iaşi, unde a 
funcţionat, sub îndrumarea lui Gh. Ungureanu, din 1963, mai 
întâi ca arhivist, apoi ca director, până în 1988, când s-a 
transferat la Institutul de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol”, 
unde a ostenit până în ultima clipă. Între ipostaza de arhivist şi 
cea de istoric există, fireşte, o relaţie intimă, de care D. 
Ivănescu a ştiut să profite, îmbogăţind arhivistica cu preţioase 
unelte de lucru şi istoriografia cu lucrări de valoare, în cele mai 
variate registre ale domeniului. A publicat documente, mai 
ales din zona personalia, a întreprins restituţii biografice şi 
instituţionale, a urmărit evoluţia unor idei, atitudini, reprezentări 
legate de epoca modernă, ca şi de perioade mai noi. Nimic 
semnificativ din ultimele două secole nu pare a-i fi scăpat,   
de-a lungul unei cariere plină de roade în ambele ipostaze. 
Istoria şcolii de orice grad, ca şi aceea a teatrului, a literaturii, 
a ideilor social-politice au profitat de ostenelile sale, 
îmbogăţindu-se prin date şi perspective noi, după cum au 
sesizat, la timpul său, specialiştii într-un domeniu sau altul. 
Contactul nemijlocit cu materialele de arhivă i-au permis să 
pună în valoare documente noi, din care a publicat mai multe 
volume de referinţă. Lista sa de lucrări e nespus de bogată, 
sub acest aspect, învederând o reală pasiune a ineditului, pe 
linia unei bune tradiţii „pozitiviste”, din care s-a nutrit de altfel şi 
o valoroasă şcoală istorică. 

Există, evident, un farmec emanat de arhive, o seducţie a 
„ineditului” pus în valoare prin apel la vechile documente. 
Uneori s-a ajuns la un veritabil cult („Pas des documents, pas 
d’histoire”), subestimându-se, nu fără inconveniente, aportul 
altor surse de informare. Asemenea simplificări şi excluziuni 
nu mai sunt astăzi pe tapet, iar la observarea justei măsuri D. 
Ivănescu a contribuit desigur prin mai toate iniţiativele sale. 
Am avut adesea prilejul de a-i semnala reuşitele cărturăreşti, 
pornind anume de la inventare şi ediţii de texte, fie acestea 
documentare sau de alt caracter, bucuros întotdeauna să aflu 
în ele noutăţi utilizabile şi în studiile subsemnatului, de la 
Asachi şi Kogălniceanu la Xenopol şi Iorga, de la Codrescu şi 
Ghibănescu la Minea şi Costăchescu, pentru a nu reţine, aici, 
decât puţine exemple dintr-o lungă serie de „personaje” ale 
istoriografiei. Reputat istoric al epocii moderne, cu notabile 
preocupări de cultură contemporană, D. Ivănescu s-a 
manifestat de la început şi în domeniul istoriei literare, 
aducând contribuţii însemnate la diverse capitole ale acesteia. 
Multiple împrejurări explică oarecum rezultatele la care a 
ajuns: mediul familial, cu tradiţii de cărturărie; ambianţa 
favorabilă din anii studiilor superioare; munca de arhivist într-o 
instituţie care ştia să pună în lumină noile documente 

de istorie şi critică literară; activitatea depusă apoi la Institutul 
de Istorie „A.D. Xenopol”, unde însuşirile sale documentariste 
şi exegetice au putut fi încă mai bine scoase în relief. Dacă 
iniţial, colaborând cu prestigiosul cărturar Gh. Ungureanu şi 
alţi arhivişti, privilegia instrumentarul culturii (cataloage, 
îndrumătoare, ediţii de texte etc.), el a profitat apoi de noile 
informaţii pentru a reconstitui momente, figuri, contexte 
istorico-culturale din timpurile moderne, incluzând însă şi 
secvenţe importante din secolul XX, cu referire la idei, fapte, 
personaje integrabile în istoria naţională. Munca insistentă în 
arhive i-a permis să pună în valoare date noi despre unii 
istorici (M. Kogălniceanu, T. Codrescu, A.D. Xenopol, N. 
Iorga, G.T. Kirileanu, M. Costăchescu, G. Ghibănescu, Ştefan 
Meteş, Sever Zotta etc.), oameni de litere (N.I. Apostolescu, 
G. Asachi, M. Codreanu, Al. Philippide, Al. Russo), dar şi de 
mari creatori (Alecsandri, Eminescu, Maiorescu, Rebreanu, 
Sadoveanu, Călinescu), la care se adaugă figuri politice de 
seamă, între care Al.I. Cuza, M. Kogălniceanu, N. Titulescu. 
Asemenea contribuţii n-au rămas fără ecou, ele fiind apreciate 
cum se cuvine de numeroşi comentatori. Ajunge să 
amintim aici e.g. pe Ş. Cioculescu, Al. Dobrescu, A. 
Marino, D. Mănucă, Z. Ornea, M. Ungheanu, N.A. Ursu, 
care au subliniat, la timpul oportun, elementele respective 
de noutate şi exegeză. La curent cu noile tendinţe din 
istoriografie şi istoria culturii, autorul a pus în discuţie, 
pornind anume de la achiziţiile documentare, probleme de 
mentalitate, modele, modernizare, presă, instituţii formative 
etc., realizând o extensie tematică demnă de semnalat. 
Personal, am mai avut ocazia să remarc din când în când 
valoarea contribuţiilor aduse de D. Ivănescu, pe tărâm 
istoriografic, dar şi sub unghi literar, artistic, culturologic. 
Abundenţa şi precizia datelor se îngemănează, în scrisul 
său, cu efortul continuu de a găsi expresia adecvată, ceea 
ce îi conferă şi calităţi literare indiscutabile. Sunt motive să 
credem că neobositul cercetător al trecutului românesc în 
context european şi-a asigurat astfel o certă prezenţă 
postumă, una de care istoriografia noastră are nevoie. 
 

Alexandru ZUB 
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UN ROMAN 
AL NOULUI 

VICLEIM 
ROMÂNESC  

Ceea ce simte cititorul, încă de la primele 
„acorduri” ale lecturii induse de text (Aurel 
Brumă, Manolo, Mirele luminii, Editura 
Performantica, 2011) e  „tonul”, cadenţa, 
ritmul interior – şi nu doar un simplu, căutat 
efect retoric – ale unei sintaxe rupte, sincopate, 
eliptice. Impresie ce se va menţine până la 
ultima pagină, fără a se cădea, totuşi, în vreun 
tipar stilistic, de obosit, steril repetitiv, 
„procedeu”, risc real al unei asemenea 
dicţiuni, de care o apără însă, firesc, organic, 
un patos substanţial, şi nu mai puţin, 
nuanţările acordului continuu modulat dintre 
„tăietura” de detaliu şi cealaltă, compozi-
ţională, de ansamblu. În miezul de „posibil 
roman, nu ştiu” (cuvintele lui „Abe” din 
pragul „Cărţii lui Manolo”): un om, o viaţă, o 
idee – lovite, toate, de atmosfera morală 
sufocantă, ucigaşă chiar, a unui timp prielnic 
măsluirilor de tot felul şi „triumfului” atâtor 
înhăitări distructive, acelea cărora le cade 
victimă „Doctor Manolo, Mirele luminii”, 
eroul cărţii. Manolo nu e o lectură uşoară, 
„confortabilă”, pentru nimeni. Povestea, 
trama, atât cât se poate vorbi de aşa ceva, e 
deliberat spartă în „bucăţi”, flash-uri distanţate 
la zeci de pagini unele de altele, îi iluminează 
scurt, condensat, verigile, treptele, „nodurile” 
unei articulări care îşi refuză o linearitate 
cuminte, fluentă. „Desenul” mare, narativ, 
uşor de reconstituit din această voită, asumată 
dispersare, nu se pierde într-o împrăştiere de 
„cioburi”, dar nu pe el ca liant se mizează în 
Doctor Manolo. O rapidă revedere 
enumerativă a „treptelor”, comparată cu 
impactul lecturii „necuminţite”, arată limpede 
cât de sărăcitor ar fi fost, în linearitatea sa, un 
astfel de grafic narativ, care să mizeze pe o 
„tramă”, lipsindu-se de atâtea „aluviuni” şi 
„trene” aparent divagante, fie ele anecdotice, 
lirice, ideatice, metaforico-simbolice, ritmate – 
toate – într-o „ţesătură” compoziţională în care  
emisia-dicendi, cu suflul ei secvenţial, scurt şi 
intens, reunifică întreg ansamblul, textul, într-
o morfologie bogată în sens, ce poartă în 
miezul ei, „povestea” lui Manolo dar o pune 
pe aceasta într-o comunicare de alt ordin, 
transnarativă, cu tot ce o înconjoară, 
amplificându-i şi adâncindu-i astfel rezonanţa 
în noi, la lectură şi în ecourile ei, durabile. Că 
nu avem de a face cu o poetică orientată în 
linia unei tradiţii „clasice”, clasicizate de fapt, 
a romanului (Vladimir Streinu: „romanul-
roman”) e evident din primele zeci de pagini: 
nimic nu arată vreo voinţă de acumulare (într-
o progresie de răbdătoare-solidă masă verbală) 
a unor efecte de ordinul „iluziei vieţii”, nu în 
direcţia lor  bate configuraţia aparte a acestei 
„spuneri”, care este modul unei „naraţiuni” sui 
generis (niciodată neutră, mereu colorată de un 
nerv liric, de reacţie, atitudine, ton) propriu – 
în variate modulări – emisiei din care se naşte 
totul. Şi, dincolo de această evidenţă, ce 
altceva marchează prezenţa „oamenilor” în 
viziunea lui „Abe” din „parabola şansei prin 
valoare” pe care el o scrie? Frapează, înainte 
de toate, uşor vizibilă, o neîmpăcare 
structurală cu reducţia şi caricaturalul, 
inevitabile oricărei forme de abordare 
maniheică, în alb şi negru, a personajelor. 
Până şi neîndoielnic şi, în ultimă instanţă, 
integral odiosul Foia nu rămâne mereu asociat 
şi numai cu mecanismele  represiunii şi 
manipulării, cu, mai presus de orice, minciuna 
şi „arta” măsluirii; el spune şi adevăruri. 

„Maiorul”, unul dintre personajele, de 
asemenea, de prim-plan, este la rându-i nu 
numai – cum i se spunea până în decembrie 
’89 – „Maiorul oaselor  rupte” devenit „erou al 
revoluţiei” în acele ceasuri când conta doar 
cine strigă mai tare, mai în „bojoci”, ci pacient 
al doctorului Manolo, îndatorat acestuia pentru 
îngrijirea mamei sale („Maria Durerii”) după 
incendiul în care îi murise tatăl („Tata Cailor”).  
Dar el are, cel puţin, o conştiinţă a vinovăţiei, a 
maculării morale ireversibile şi clipe, măcar 
„clipe” de demnitate a replicii date imposturii 
celor ca Foia. Figuri încă mai odioase – de 
pildă Daxy, ucigaşul unor oameni numai 
„bifaţi la Tribunalul Poporului , în ’48”, faptă 
recunoscută, pe care textul, spre deosebire de 
lege, nu i-o „prescrie” – pot spune despre 
profitorii post-comunismului ceea ce în fond 
gândesc personaje ca Silvia, Manolo, Sebi şi, 
evident, „Abe”, care de aceea le şi îngăduie 
„partitura” cu paradoxurile şi înverşunările ei: 
şi, sigur, şi cu tentative de disculpare („i-am 
ajutat să moară ca oameni”) fără şanse de a 
convinge pe nimeni. Nu de a-i absolvi pe 
torţionarii - instrumente ale terorii comuniste,  
e vorba (dovadă, între altele, povestea celor 
şase „mucenici la uraniu”, în minele româneşti 
sub pază sovietică „frăţească”, morţi nu  
iradiaţi, ci împuşcaţi, ucişi de „străinătatea din 
propria lor ţară”, cum spune Iraclie), dar de o 
concentrare maximă asupra Vicleimului moral 
de „azi”, de sub ochii noştri, ai tuturor, grotesc 
(dacă nu ar fi de o greţoasă imoralitate 
„inventivă”, abilă, triumfătoare) „spectacol” al 
atâtor  ascensiuni „reuşite”, notorietăţi calpe, 
carusel al imposturii proliferante. Cu o singură 
excepţie, e drept, memorabilă (cea  a 
„vieţaşului” Gelatu, killer „plătit” în felul său 
de cei care îi indicau „ţintele”, rămase lui 
anonime), ceilalţi, prinşi şi ei în urzelile 
distructive, de pe poziţiile lor, ca rectorul şi 
ministrul Costin, invidiosul Szilagy, 
impostoarea Cecilia Anton, prefectul 
Tănăsescu, doctorul Iancovici în „rolurile” lor 
de marionete mereu disponibile, comod 
manipulabile, rămân, deliberat, simple siluete-
nume, de o paliditate pe măsura a  ceea ce le 
revine lor, secondanţi şi executanţi, în 
economia ansamblului, compoziţională şi 
stilistică. Sunt între cele peste 150 de pagini ale 
cărţii şi destule în care trece în prim-plan 
altceva decât ceea ce se leagă direct, într-un fel 
sau altul, de doctorul Manolo şi de urzelile ce îi 
aduc şi precipită sfârşitul: fără a fi în conexiune 
narativă cu acestea din urmă, tocmai ele obligă 
la descoperirea  unei unităţi interioare, de alt 
ordin, a textului. E o altă perspectivă, o 
abordare conturată în gândul unei  anume 
supreme „armonizări” cosmice integratoare:  
lucrarea Domnului. Sigur că există, totuşi, o 
legătură între astfel de meandre şi enclave, pe 
de o parte, şi visul lui Manolo, „uimit de 
propria uimire”, de reconstruire a „arhetipurilor 
vindecative”, de „noua farmacopee, o nouă 
atitudine a individului în universul din care 
propria civilizaţie îl anulează prin reducţii 
succesive”. Liantul, însă, e transnarativ, de 
ordinul ideii-matcă, ultime, a romanului în 
discuţie. Nu poate fi o întâmplare 
convergenţa mai multor (până la urmă a 
tuturor) linii de iradiere a sensului mare al 
cărţii în unul şi acelaşi nucleu de sugestii şi 
ideaţie ce trimit la un fond de religiozitate, 
de spiritualitate aflat în corespondenţe 
adânci, definitorii, cu dimensiuni nu mai 
puţin decisive ce ţin de o interogaţie morală, 
identitară şi chiar politică angajată în planuri 
care depăşesc cu mult bătaia scurtă a 
imediatului şi conjuncturalului. Mari motive 
ideo-figurale („cristalul”, unitatea cuantică a 
universului, „cheia de culă” şi o solidaritate-
continuitate pe verticala timpului, „Piatra” şi 
„lutul” dar şi Femeia – „lutul cel bun”, ori 
„descântecele de apă rouroasă”, chiupurile 
cu cătină, icoanele şi sfinţii lui Iraclie cu 
flori în palme, „teoria delaţiunii acceptate” a 
lui Onisie şi zvonul de legendă al clopotului 
di

din adânc de lac,  sau nădejdile puse în 
„Aleşii Într-Ales, Mirii Luminii”) ajung să 
comunice cu atâtea poveşti şi povestiri, 
afluenţi ai aceluiaşi curs mare, suprem 
unificator,  al Întregului: moartea celor şase 
sau a „Tatei Cailor”, pătimirile „Mariei 
Durerii”, vindecări ca a lui Daniel sau a 
„măţarului Ilie”, ieşirea din muţenie, spre 
Cuvânt, a copilului Sergiu, splendide 
parabole, de rafinament metaforico-
simbolic cum sunt „Povestea Baritonului şi 
a lui Vincer” ori  istoria orientală a 
rivalităţii emiratelor şi a soartei faimosului 
armăsar („minunea cabalină”, unanim 
admirată, până într-o zi), „cumpărat” de alţi 
emiri, invidioşi, nerăbdători să-l vadă 
„căsăpit” şi făcut „ghiudem”. Parabola 
aceasta din urmă, între toate, este 
emblematică pentru o carte care deplânge şi 
care dezvăluie, cu o sfântă neîmpăcare, 
sacrificarea neghioabă şi ticăloasă, 
deliberată, a „Mirilor Luminii” de către o 
adversitate – amestec tulbure de incon-
ştienţă, nepăsare, agresivitate ca revers de 
„calcul” cinic. Romanul nu e scris pentru a 
se închide într-o „teză” de niciun fel şi miza 
sa de sens nu este nici una de recviem 
elitist, elogiu întors, măsurat în rezistenţa 
difuză, opacă (mai periculoasă şi mai greu 
de înfrânt decât orice cabală sau chiar 
represiune) opusă preţioşilor Aleşi, 
puţinilor, rarilor „Miri ai Luminii” pe care 
nu-i e dat oricui să-i recunoască şi să-i 
preţuiască.  

Doctor Manolo e o frumoasă carte, de 
consacrare, a lui Aurel Brumă, sinteză de 
naraţiune, eseu şi poem, în care pulsează un 
patos al Ideii – Sens, cu bogate şi 
substanţiale implicaţii. Sunt în ea pagini, 
motive, cristalizări metaforice şi simbolice, 
conjugări de mari teme şi structuri 
parabolice, care te fac să te gândeşti la o 
linie a culturii româneşti ilustrate de nume 
glorioase din orizontul peren al tradiţiei vii, 
deschise, stilizată modern, de la Sadoveanu 
la Eliade şi Bănulescu, modele-reper nu 
pentru o „formulă” estetică sau alta, ci 
pentru opţiunea lor fundamentală, de 
ataşament la valorile noastre identitar-
culturale, nu în literă, ci întru Spiritul lor. 
Nu armătura de detaliu  a atâtor pagini de 
monolog sau dialog de idei îşi caută, la 
lectură, credibilitate, cât emisia de sugestii 
şi iradieri simbolice ca şi de atitudine şi 
mentalitate morală, axiologică. Povestea 
Doctorului Manolo şi a apropiaţilor săi, 
nebuni frumoşi ca Silvia, Sebi, Iraclie, 
Onisie şi, „last but not least”, „Abe” însuşi 
nu se rezumă la o lamentaţie lirică – 
ficţionalizat Recviem (chiar dacă această 
dimensiune nu-i lipseşte), dând de gândit, 
cu deplin temei, „cititorului”, nouă, tuturor. 
Pe autorul romanului îl simţi bătându-se, pe 
calea scrisului, nu numai împotriva a ceva, 
ci şi pentru: pentru altceva decât e 
Vicleimul confuziei şi al imposturii din 
România de azi. Ideea celei de „A Treia 
Căi” şi a tot ce mai gravitează în jurul ei 
este ferită de preţiozitatea şi afectarea 
vreunui eseism ostentativ şi pedant (nu 
întâmplător vocile acestui „câmp” textual 
apar într-o ambianţă necrispată, de umor şi 
boemă), personaje, nume şi povestiri sunt 
trase mereu de curenţi mai adânci către 
„Malul cu Semne” şi stilul nu cade în 
manieră, „ţesătura” de metafore şi simboluri 
degajează un lirism conţinut, de esenţa 
gravă a apartenenţei lucide şi neresemnate 
la acel „acasă”,  pe cale de a fi pierdut, 
destrămat, pervertit, la care trimite povestea 
„siberianului”-român desrădăcinat dar nu 
mancurtizat. 

Autorul are cu adevărat ceva de spus 
nouă, tuturor: „Eu scriu, omule. Tu ce mai 
faci?” 

Nicolae CREȚU 

IRAŢIONALUL, 
AERUL 

NOSTRU DE 
FIECARE ZI 

 

Fiinţei umane îi sunt proprii desele 
exerciţii de autoadmiraţie şi auto-flatare. 
Artiştii se comportă ca şi cum ar fi cele mai 
sensibile fiinţe din univers, deşi habar nu au 
de poezia ce poate sălăşlui în inima unui 
liliac. (Cred că, cel puţin în această privinţă, 
Thomas Nagel ar fi de acord cu mine!) Unii 
credincioşi se simt pisc al creaţiei, un fel de 
bomboane de ciocolată pe un univers din 
frişcă naturală, dar nici prin gând nu le-ar 
trece să răsfoiască un tratat despre 
fundamentele genetice ale evoluţionismului 
sau o carte serioasă de teologie. Dar cea 
mai democratic răspândită şi mai toxică 
formă de autoadmiraţie este credinţa oarbă 
în propria judecată. Poate că această 
atitudine reprezintă ce a mai rămas astăzi 
dintr-un optimist principiu cartezian: 
raţiunea este bunul cel mai uniform 
răspândit în natură. Dacă raţiunea este 
esenţa fiecărui om, este firesc ca fiecare 
individ să fie încântat de produsele minţii 
lui „perfect raţionale”. Cei mai mulţi dintre 
noi credem în propriile opinii doar pentru 
simplul fapt că acestea ne apar a fi produsul 
propriei minţi. Nu datorită argumentelor, 
nu datorită raţiunilor suficiente, nu datorită 
confirmării venite prin confruntarea cu 
faptele. Din păcate, acest gen de atitudine 
iraţională afectează toate compartimentele 
vieţii noastre, mult mai mult decât suntem 
dispuşi să credem. Dan Ariely, profesor de 
psihologie şi economie comportamentală la 
Duke University, încearcă să demonstreze 
că – în ciuda raţionalităţii mult trâmbiţate 
nu doar de cartezienii Epocii Moderne, ci şi 
de economiştii zilelor noastre – fiinţele 
umane se comportă iraţional şi în cele mai 
raţionale momente ale lor. Cărţile sale – 
Iraţional în mod previzibil (Editura Publica, 
Bucureşti, 2010) şi Iraţionalitatea benefică 
(Editura Publica, Bucureşti, 2011) – prin 
scenariile experimentale ingenioase şi prin 
concluziile în răspăr cu simţul comun la 
care ajung, îi oferă celui dispus să le 
citească un veritabil instrument pentru 
detectarea iraţionalităţii din cele mai 
diverse zone ale universului uman. Voi lua 
câteva exemple din ultima carte, 
Iraţionalitatea benefică. De pildă, ce poate 
fi mai raţional pentru succesul de piaţă al 
unei companii multinaţionale decât să caute 
un director executiv cu experienţă pe care 
să-l plătească, conform rangului şi 
priceperii sale, cu câteva zeci de milioane 
de dolari pe an? Mai ales că există 
companii – Apple şi General Electric sunt 
doar două dintre ele – care, prin deciziile 
inspirate ale unor directori executivi 
precum Steve Jobs sau Jack Welch, au 
realizat profituri considerabile. Concluziile 
unui experiment desfăşurat de Ariely în 
India arată însă contrariul. Cu cât cineva 
este mai mult plătit peste un anumit prag, 
cu atât se va achita mai prost de sarcini 
atunci când acestea presupun anumite 
abilităţi cognitive. O recompensă mare 
direcţionează mintea respectivei persoane 
spre gândul recompensei şi spre eventualele 
modalităţi de valorificare ale acesteia. Or, 
mintea ocupată cu gânduri legate de  
valorificarea recompensei nu prea are cum 
să mai fie eficientă şi în luarea deciziilor de 
management. În general, spune Ariely, o 
motivaţie intensă pentru a atinge anumite 
performanţe poate avea, de multe ori, un 
efect opus celui dorit. Un alt exemplu de 
iraţionalitate sădită în minţile tinerilor 
manageri este cel legat de creşterea 
eficienţei muncii odată cu specializarea din 
ce în ce mai îngustă a executanţilor 
operaţiunilor din cadrul unui proiect. 

Gerald STAN 
 

 

(continuare în pagina 22) 
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Un NU hotărât actualităţii! 
În librării, un impresionant tratat, Paraliziile nervului 

facial. Titlul e plasat pe un detaliu din Hieronymus 
Bosch (1450-1516), feţe dintre cele mai groteşti: „un 
burlesc sinistru” (Pierre de Colombier). Pe cât de 
ingenioasă pare soluţia tipografică, pe atât de 
problematică alăturarea faciesurilor pictate de 
diagnosticele medicale. Oricum, Bosch n-a avut în 
vedere o investigare... maxilo-facială. A pictat şi atât. 
Cât priveşte soluţia tipografică, e de recurs mai degrabă 
la proverbul flamand circulând în vremea pictorului şi 
chiar ilustrat de acesta: „Lumea e un stog de fân; fiecare 
ia cât poate”. 

 
După ce, prin anii optzeci, strada de promenadă dus-

întors din Dorohoi a fost rasă, au rămas în picioare 
spatele unor clădiri evreieşti ale căror faţade-stil făceau  
nota distinctă a târgului interbelic. Promenându-mă, 
acum câteva săptămâni, pe strada cu puţine şanse să-şi 
mai revină, nu mi-am putut reprima resuscitarea unei 
amintiri de un comic retro. Defel comic atunci, în 
îndepărtaţii ani. Era unul Fişel, de-o vârstă cu mine, 
cam şaisprezece ani, cu care „definitivasem” un 
scenariu: pândeam când unul care intra într-o prăvălie şi 
celălalt, fulgerător, îi ardea, de la spate, una peste 
ceafă, după care o rupea la fugă. Dacă aş fi extremist – 
ceea ce e de-a dreptul imposibil – aş marşa cumva pe 
râca interetnică, sugând din subiectul dorohoian mult 
suc hrănitor. Da’ de unde! Aveam, în acei ani, într-un 
Dorohoi majoritar evreiesc, câteva prietenii cu evrei de-
o seamă, de o mai mult decât normală frumuseţe. 
Cărora le duc dorul. 

Printre cele câteva repere din fulgeratul meu traseu 
sentimental dorohoian se află, evident, şi şcoala primară 
de pe fosta Carmen Sylva (azi, mde! Republicii). Clădire 
impozantă şi acum, dacă n-ar suporta şi ea apetitul 
boitului la modă. Urc la primul etaj, unde sper să 
reconstitui mental clasa în care, pedepsit de însăşi sora 
mea Cornelia, suplinind un timp pe veneratul învăţător 
Lavric, eram trimis la colţ, pe nuci, pentru rolul de felcer 
jucat în acea dimineaţă, vaccinându-mi colegii cu... 
peniţa tocului. Surpriză imensă! Pe străvechii pereţi, 
adăpostind acum Galeria de Artă „Minerva”, descopăr şi 
cele două pânze ale mele, din seria care avea să-mi 
contureze oarecum făptura publică de acum. (Se vede, 
nu îndeajuns de bine pusă la colţ când trebuia...) 

Refac, pas cu pas, dorohoiana stradă Cuza Vodă 
(între fosta Prefectură şi Vila Ciopec), al cărei trotuar îl 
romantizam cu gingaş-renoiriana domnişoară Georgeta 
Wagner, azi la fel de renoiriana soţie... eroină Georgeta 
Gheorghiu. 

 
În răstimpul în care, alături de minunatul pictor 

Craiu, beneficiam – acolo, sus, în Păşunile Raiului – 
de oblăduirea fabulosului magistru Brânzei, Craiu mă 
lua de braţ şi, pe sub salcâmii otrăviţi de floare, îmi 
spunea: „Măi Val, ştii tu ce lăutari aveau Iaşii, măi?!”  
Sau: „Măi, Val, ştii tu ce tip formidabil era filozoful 
Conta, măi?!” Din doct-vibrantul volum Jurnale intime 
vieneze de Jacques Le Rider, extrag pasajul: „Omule 
din secolul XX, nu uita că eşti şi cetăţean, cetăţean al 
unui stat, acestui stat îi aparţii mai mult decât ţie 
însuţi. Când traversezi neantul sacru al unei frontiere, 
aminteşte-ţi, cu umilinţă, ceremoniile inventate de 
mica noastră Europă. Să te aşezi la coadă, la 
controlul paşapoartelor! Stai la rând răbdător, 
răbdător, însă, mai mult sau mai puţin umilit şi 
amărât. Bucuria, prospeţimea senzaţiei pur animalice, 
voioasa impresie de libertate şi-au luat zborul!” 
Pasajul e din Jurnalul răsfăţatului vienez Stefan 
Zweig, din 1935, şi dau peste el absolut întâmplător, 
deschizând cartea ca dadaiştii. Nu vi se pare că e 
scris chiar acum şi că amărâtul „cetăţean al lumii” 
Stefan Zweig e oricare dintre noi, cetăţenii... unui 
stat? Dar ce fac? Era vorba, parcă, de un NU hotărât 
actualităţii... Gata, atât a durat evadarea. Înapoi, în 
actualitate, omule din secolul XXI! 

 
 

Val GHEORGHIU 

În materie de rezonanţă artistică există (nu poate nimeni 

tăgădui, cred) întâlniri şi întâlniri, empatii şi simpatii, antipatii şi 
desigur... indecişi. Refulată (ocazional, ce-i drept) în ultima 
categorie, admiteam tacit, zilele trecute (privind concomitent 
ofranda plastică a deja rodatului cuplu Boancă-Popa), faptul că, 
în ceea ce mă priveşte, impactul primei intersectări (oficial-
profesionale dealtfel, de vreme ce făceam atunci pe ucenica, nu 
vizitatoarea aceleiaşi galerii) cu arta naivă n-a implicat fluturii roz 
devoratori de stomac ai unui coup de foudre aşteptat.  

Nu, n-aș putea spune exact de ce şi mărturisesc că pendulez 
încă postperspectiv între a da vina pe uneori intransigentul cinism 
adolescentin sau, mult mai practic, pe ambivalenţa reacţiilor 
stârnite de un curent ades supus reprobării. Îmi amintesc doar că 
el a avut puterea, la un moment dat, să-mi gestioneze clienţii în 
două tabere destul de veridic delimitate şi că în timp ce eu 
încercam să aduc argumente (fără fond) în defavoarea majorităţii 
autohtone, s-a ivit din tabăra „adversă” şansa unui dialog crucial. 
Partener? Un împătimit colecţionar neamţ, să-i zicem Hans, fiul 
unui sas ce optase între timp pentru întoarcerea la originile 
administrative familiale. Pe el l-am abordat aşadar, exasperată 
fiind de rezultatul prea puţin revelator al unui sondaj făcut 
involuntar printre cumpărătorii de altă sorginte, cu privire la arta 
naivă. Înţelegeam, de pildă, pasiunea coreeană sau thailandeză 
pentru o astfel de expresie plastică şi priveam cu lejeritate 
interesul americanilor (etalonul indivizilor, gândeam pe atunci, 
nu tocmai deschişi la minte) dar, nu puteam contracara nicicum 
fascinaţia pentru subiect a etnicilor germani. L-am întrebat franc, 
facând tacticos o ultimă fundă pachetului comandat, cum de 
apreciază un om serios aşa ceva? A râs vădit amuzat şi s-a 
încumetat la un discurs aprofundat, mai detaliat decât definiţia de 
manual (semn că nu era în premieră interpelat) al cărui rezumat 
imprecis, ar putea suna astfel: Omul serios despre care vorbeai 
este cheia. Duc o viaţă organizată în cele mai mici detalii , 
prestabilită de şirul filelor în agendă. În dorinţa de-a nu 
dezamăgi, fac, asemeni tuturor, ceea ce alţii se aşteaptă să fac şi 
ceea ce societatea a decretat a fi eminamente corect. Nu 
exagerez, nu epatez, pe scurt nu mă complic. Sunt ceea ce tatăl 
meu ar numi un om de succes placid. Colecţia pe care amândoi 
am instituit-o e slăbiciunea şi-n acelaşi timp actul de curaj pe 
care am ales să mi-l permit.  

Mi-a mărturisit ulterior că iubeşte arta naivă românescă 
pentru capacitatea ei de autoironie, umor, de abordare a unor 
specificităţi locale rezonând în tradiţii, parabole, proverbe inedite. 
Părea că defineşte, spontan şi comod, câteva dintre instantaneele 
copilăriei sale cu poveştile ei cu tot, pline mai curând de fabulos 
decât de fantastic. Pe scurt însă, iubea arta naivă în general, 
pentru calitatea sa cea mai simplă, aceea de-a nu emite sau 
accepta pretenţii! 

Fără reguli, aşadar! În fond, dacă stai să te gândeşti, o mică 
revoluţie! Împotriva a... orice. De la canoanele tehnice... la 
uniformizările tematice ori de culoare. De la şablon, la proporţie. 
O lume a tuturor posibilităţilor plasată împotriva unui curent 
tributar maselor, de vreme ce doar „captura” individuală impune 
jocul. Un joc lipsit de false inhibiţii, ba, pe alocuri, ostentativ.           

Încercând o analogie, pentru scepticii dornici de eşalonări şi 
etichetări, din a căror schemă mă (sus)trag, cred că pictura naivă 
joacă, printre artele plastice, rolul epigramei în literatură. Tema e 
evidentă, subiectul focusat, detaliul care face diferența 
supradimensionat, hazul nelipsit, iar morala la îndemână. 
Alăturarea cu ceea ce analele esteticii numesc artă „amatoare” în 
schimb, nu m-a convins niciodată. Acolo există ambiţii clare de 
elaborare, ceea ce, altfel spus, e un început de prejudecată. Adică 
exact raţiunea de care alege bucuros a se scutura naivul în drumul 
său spre propriul rai imagistic şi imaginativ. Act instinctiv şi 
copilăresc? Poate, dar unul perfect asumat. (Şi în fond unde aţi 
văzut mai multă conştiinţă de sine, mai multă personalitate 
neajustată, atipică şi opulentă ca aceea a unui copil?).  

 
Naivii în artă (sau în viaţă) ştiu prea bine că primul impuls, 

nefiltrat public, ci doar la nivel subliminal, ascunde întotdeauna 
răspunsul corect. Poate acesta să fie motivul pentru care nu se 
tem să spună ce simt că ar fi de spus şi nu intră în pană de 
mesaj doar pentru că, sub imboldul nefast al autocenzurii, au 
acceptat să-şi arunce ideile într-o maşină sumbră de decodaj. 

Cred că tocmai această resursă, francheţea degajată, este şi 
apanajul cuceritor al naivului. Sfârşim prin a iubi asemeni 
jurnalului, de pildă, individualitatea, capacitatea de a surprinde 
şi aparenta onestitate ascunsă în realitatea fiecărui verb la 
persoana întâi. Fiecare peliculă plastică trăieşte o viaţă a sa.  Ai 
atâta informaţie la îndemână încât lipsa de reacţie la mesaj, 
orice reacţie aproape că nu ţi-e iertată. Practic vorbind, dispui 
de: o poveste, un timp, un ritm al întâmplării, o serie de detalii 
exacerbate, personaje şi nu doar atât, ci, graţie jocului 
dimensional, stângăciei trăsăturilor, cromaticii puternice, o 
ierarhie a importanţei lor, pe o scară socială sau doar 
sufletească. Subiectivă, evident! Alegerea întotdeauna optimistă 
a naivului de a insista şi, după caz, supradimensiona lucrurile 
sau persoanele asupra cărora investeşte cel mai mult afectiv, 
induce privitorului o nebănuită energie cu rol terapeutic. 
Sesiunea de libertate expresivă, caricaturizările şi doza inerentă 
de umor dau senzaţia că, pentru un timp, spaţiile concave ale 
realităţii ar putea fi nivelate. Din acest punct de vedere 
manifestul expoziţional al amicilor (cum ades şi haios se 
gratulează reciproc) pictori ieşeni Gheorghe Boancă şi Nicolae 
Popa-Tutova se încadrează perfect în tipare. Oferta lor? O 
vacanţă la ţară, cu sau fără papuci, scăpați printre prieteni, cu 
petreceri comunale, pui, capre, tipicuri cotidiene, semănători 
fantastice trase de cinci perechi de boi şi producţia de licoare 
bahică asigurată la hectar. Promisiuni? Poate o căsnicie 
autentică (fie că vezi în ea un jug reformat sau, dimpotrivă, 
şansa de a împărţi, surâzători şi pacifiști,  aceleaşi  mămăligi 
sub ochiul tandru al lui Dumnezeu),  spaţii urbane cu proporții 
ajustabile şi trafic anulat pe timp nelimitat, poate un rol 
principal şi-un prim plan, deşi anii ţi-au trecut şi doar o bârfă    
şi-o şedinţă de croşetat ţi-au mai rămas, sigur averea cocoşului 
din poveste şi nu în ultimul rând muzica lăutarilor eliberaţi prin 
experienţa sonoră şi mistica chipului într-un alt arc de timp. Eşti 
chemat aşadar într-o lume fictivă şi mai veridică în acelaşi timp 
decât ziua trăită de ieri; în lumea frumuseţii atipice pe care eşti  
liber s-o priveşti cu ochi mai larg deschişi decât te-ai încumetat 
vreodată să o faci şi-n care care imperfecţiunile tale fac viaţa să 
merite savurată, iar a altora te ajută să-ţi iei revanşa. Bun venit 
în povestea în care te-ai încăpăţânat să nu mai crezi 
deocamdată... Bun venit în... Raiul naivilor! 

 

Raluca OLTEANU 

brize
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între imaginație și mister 
 

Graficiana Elena Boariu s-a născut la Dumbrava (jud. Neamţ), în 1942. Inspirată de peisajul 
dealurilor subcarpatice apropiate de Cetatea Neamţului, de vârful Ceahlăului şi valea Ozanei, a 
început să deseneze încă din copilărie. Îi plăcea foarte mult să-şi imagineze flori, pe care să le 
aducă la viaţă prin desen. După terminarea Şcolii de Arte Plastice „Octav Băncilă” din Iaşi, a 
urmat cursurile Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, absolvind, în 
1967, secţia grafică. După terminarea facultăţii, s-a angajat ca graficiană la Editura Didactică şi 
Pedagogică din Bucureşti, realizând ilustraţii la diferite manuale. Din 1980 până în 1986 a lucrat 
ca graficiană la studioul de filme „Alexandru Sahia”.  

În 1974, Elena Boariu a intrat în Uniunea Artiştilor Plastici, ceea ce i-a permis să 
călătorească peste hotare şi să se inspire din muzeele berlineze. Printre premiile pe care le-a 
primit pentru ilustraţii la diferite cărţi, se remarcă Diploma pentru „Cea mai frumoasă carte a 
anului” (1972), precum şi „Mention Honorable BIB” (Bratislava, 1983) pentru cărţile „Coiful de 
aur” de Vasile Voiculescu şi „Poarta de sticlă” de Silvia Kerim. O notă originală a graficii 
Elenei Boariu-Opriş este reprezentată de conceperea lucrărilor sale ca reacţie la problemele 
lumii. În operele sale, graficiana prezintă înrobirea şi distrugerea lumii materiale în contrast cu o 
căutare profundă a dorinţei de salvare, cu incursiunea în energiile subtile ale naturii, cu tatonarea 
imaginarului şi trecerea spre misterul meditaţiei. Prin ceea ce creează artista alcătuieşte un joc al 
proporţiilor, o îmbinare de motive geometrice, o descriere a trăirilor omeneşti dincolo de ceea ce 
poate fi observat cu ochiul liber în cadrul unei iniţieri spre nutrirea benefică a spiritului. Grafica 
Elenei Boariu-Opriş este o îngemănare între imaginaţie şi mister, o invitaţie la înălţare spirituală 
şi cunoaştere, o dovadă a conştiinţei că, prin ceea ce transmite, omul de artă are în răspunderea 
sa zidirea luminoasă a omului şi înălţarea acestuia spre mister şi armonie estetică. 

 

Nicole VASILCOVSCHI 
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Structura expoziției  lui Victor Ciobanu asociază figurativul 
nonfigurativului, stabilește o complementaritate între concret și 
abstract și oferă posibilitatea unor lecturi polisemantice a 
imaginilor în funcție de așteptări și provocări. Oamenii 
depersonalizați, lipsiți de  atributul  individualității, se pierd 
iremediabil în masa anonimatului și anodinului. Maladiile de tot 
felul trimit spre derizoriu și, desigur, apocaliptic. Zona 
compozițiilor cu personaje multiple configurează, de fapt, 
singurătăți și intratabile depresii. Nota expresionistă exaltă 
derizoriul și face din fizionomiile precare un discurs despre 
pierderea de sine și neant. Grupurile umane, incerte, sugerează 
limite și autodeposedări de identitate. Imaginile ating zona 
caricaturalului, o potențează și trimit în orizontul flagelat de 
umbra apocalipsei din creația lui Goya… O lume, așadar la 
limită, o limită a lumii, saturată de dureri și maladii ale spiritului. 
Grotescul unor expresii amintește de graficienii germani, 
sarcastici și intratabili în discursul autoflagelant, cei care 
împingeau deseori expresia în absurd și în afara condiției umane.  

Gestualitatea ca expresie a spontaneității furibunde face 
racordul cu apetitul ieșirii din orice formă de constrângere spre a 
se întâlni cu propria libertate interioară. Compozițiile, de 
dimensiuni reduse sau mari, colorate sau alb-negru, reprezintă  la 
Victor Ciobanu traseele unei energii vitaliste, orientată către 
căutarea esențelor vizuale și simbolice puțin sau deloc 
convenționale. Unele opere pot fi citite ca vechi scoarțe 
românești sau de aiurea, alăturând  formelor geometrice, trasee 
plastice din sfera decorativului simbolic, a meandrului sau 
despletirilor de structuri libere de orice constrângere. Dinamica, 
cu ritmuri imprevizibile, a ansamblului compozițional, realizată 
în tehnici mixte, tușul colorat, ceracolorul, uleiul asigură 
suprafețelor o matitate gravă și incitantă, cu subtile ritmuri 
muzicale. Ele există în sine și pentru sine, ca un parcurs original 
și cu finaluri mereu deschise, interlocutorul vizual fiind un 
partener al tăcerilor despre aceleași așteptări sau refuzuri. Ceva 
mai relaxat, Autoportretul artistului ne indică faptul că nu a uitat 
să zâmbească și că, astfel, are resurse să mai coloreze bolțile 
universului cu himerele fără de care am vizita prea curând 
neantul. Victor Ciobanu ne-a convins, măcar în parte, că 
insomniile spiritului au,  la artiști, o noimă…   

 

Valentin CIUCĂ 
 
 

A găsit, în pofida acaparatoarei preocupări de ginecolog 
şi obstetrician, de om totdeauna cu bisturiul în bandulieră, 
gata de luptă şi de acţiune, fărâma de timp să se 
împărtăşească din minunăţiile artelor şi, concomitent, să 
dobândească, prin lecturi sistematice şi intense, unele din 
cheile înţelegerii creaţiilor artistice, îndeosebi a celor 
plastice. Şi a mers mai departe încă din vremea când era 
prins în vârtejul şi malaxorul clinic şi didactic. 

A vroit să spună şi altora ce a priceput din limbajul artei 
şi să le deschidă celor doritori a se cumineca din potirul de 
inegalabile frumuseţi artistice, căile de mers spre esenţe. 
Cărţile pe care le-a scris, alcătuind un raft respectabil, stau 
mărturie în această privinţă. Acum, odată ieşit din linia întâi 
a frontului medical, Mihai Pricop s-a dedicat cu aprinsă 
pasiune artei, căutând să-i desluşească alte şi alte taine, 
unele la care s-a gândit cândva într-o fulgerare, dar n-a avut 
cum să adâncească meditaţia. O face în prezent şi-şi pune 
ordine în impresii, în observaţiile de odinioară, le articulează 
şi caută să exprime un punct de vedere privitor la unele 
momente din istoria artei. Aşa s-a aplecat în Medicină şi 
pictură asupra unui subiect incitant, abordat mai rar in 
integrum, cel al maladiilor de care au suferit artiştii. Ni se 
propunea acolo o vedere dintr-un unghi interesant, acela al 
omului care cunoaşte patologii şi e în stare, în cunoştință de 
cauză, să dea la iveală judecăţi pertinente despre 
corespondenţele dintre actul creator şi patimile şi boalele 
creatorului. 

Şi în ultima sa carte, Frumuseţea feminină în pictura 
Renaşterii, Mihai Pricop nu-şi uită condiţia de medic. 
Dimpotrivă, din paginile bucoavnei transpare dubla sa 
ipostază, ce l-a caracterizat toată viaţa, cea de doctor, dar şi 
de iubitor al artei, degustător al frumosului în formele lui 
cele mai pure. S-a consacrat în activitatea prodigioasă de 
chirurg slujirii femeii.  

Că Mihai Pricop este în felul său un poet al feminităţii şi 
splendorilor acesteia ne-o dovedeşte şi vibraţia în faţa 
capodoperelor Renaşterii, perioadă de eflorescenţă febrilă şi 
scântietoare a spiritului, de regăsire roditoare a liniei 
cutezătoare în sublimitatea sa a Antichităţii artistice, de 
înnobilare a acesteia. O Renaştere văzută ca o floare în 
corola căreia se proiectează auroral femeia.  

Grafician de anvergură internațională, inclus în expoziții de 

prestigiu, recompensat pentru prestațiile sale cu meritate 
distincții, artistul Victor Ciobanu nu s-a rezumat doar la arealul 
alb-negrului, realizând în timp câteva opere reprezentative  de 
artă monumentală în intarsie și mozaic ceramic la Moscova, o 
structură luminoasă la Kiev, vitralii. Dacă facem conexiunea cu 
zecile de frontispicii pentru ziare și reviste de circulație națională, 
cu perioada când a predat serigrafia la Academia de Arte din 
București, identificăm un creator cu disponibilități plurale, aflat 
mereu în priză directă cu structurile imaginarului. Prezențele din 
ce în ce mai intense în spațiul cultural american i-au oferit 
experiențe  artistice și umane noi și l-au stimulat în ideea păstrării 
identității ca singură soluție a succesului. Mobilitatea intelectuală, 
verva imaginativă, nevoia personalizării discursului grafic îl 
detașează de ceilalți confrați, fiind practicantul unui stil direct și 
tușant, marcat de energii imaginative inepuizabile. Are acces la 
un discurs concentrat îndeosebi pe polemică, are argumente, dar 
și subiective  reacții, oricum conversația lui incită permanent la 
dialoguri neconvenționale. Cu cât locvacitatea sporește în dispute 
amicale, cu atât pare mai inhibat când se referă la propria operă. 
Lecția măsurii în toate, deprinsă la Academia din Cluj, are 
avantajul rigorii și al unei discipline interioare, gena poloneză 
asociindu-l spiritului nordic. Această disponibilitate se relevă mai 
ales în serigrafii, unde a atins o cotă maximală prin elocința 
compozițională și soluții tehnice. Alb-negrul reconfigurează un 
univers al potențialității, al contrastului și complementarității. 
Artistul operează cu imaginarul ca și cum semnele preexistau în 
ființa sa profundă, spirituală și se cereau materializate spre 
folosul celorlalți. Abstracția formelor, suplețea meandrică a 
ductului țin de apetența unui fundamental liric, dornic să se 
convertească la impersonal și definitiv. În fapt, compozițiile lui 
sunt niște permanente și enigmatice labirinturi în care el însuși 
este primul captiv. Despletirile și concentrările ductului fac din 
suprafața imaculată un teritoriu al posibilului și al fanteziei fără 
sfârșit. Avem a face cu veritabile poeme ale liniei și luminii, 
obiectivului și subiectivului, antitezei care declanșează o 
autentică dezbatere pe principiile, ilare și utopice, de organizare a 
haosului… Expoziția de la Galeriile Dana din Iași generalizează 
prin titlul oarecum neutru – Linie și Culoare –, intenția de a 
configura un spațiu de așteptare mai larg, mai generos și, evident, 
mai accesibil, știind prea bine că forma sa de exprimare nu este 
chiar la îndemâna neofiților. Practic, artistul chiar a intenționat 
stabilirea unui racord între creator și public, renunțând la 
discursul obișnuit în astfel de cazuri, în favoarea comunicării doar 
prin imagine. Autorul se întreabă, oarecum retoric, dacă este 
adevărată remarca potrivit căreia suntem chemați să acceptăm că 
o imagine ține locul a o mie de cuvinte.  Desigur că este, vom 
afirma, prin impact direct și inechivoc. Dar cum putem, oare, uita 
că la început a fost cuvântul cu toate miracolele lui, încă departe 
de a fi epuizate… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eseu despre frumuseţe 
 
     De când s-a retras din templul medicinii, profesorul 

Mihai Pricop se dedulceşte cu o mai veche şi mereu 
ispititoare, prin gustul fără pereche, merinde, cea a artei şi 
cetitului. Nu doar că are mai mult răgaz să privească şi să se 
farmece pe îndelete de colecţia sa de tablouri, cu multe piese 
preţioase, de la Ştefan Dimitrescu, Pătraşcu, Băncilă, Baba, 
Craiu, Alupi, Bouşcă, Bălaşa şi atâţia alţi importanţi pictori 
români, adunate în timp în colindurile pe câmpiile picturii, 
cele pline de înmiresmate flori şi de frumos mirositoare 
nectare, ci şi să se gândească mai în voie la geneza lor şi la 
travaliul meşterilor. Se uită fericit la zugrăvelile cele măiestre 
de pe pereţii casei din strada Octav Botez, din universul 
domestic pe care şi l-a creat împreună cu doamna Zenovia, şi 
acest excerciţiu admirativ şi reflexiv, totodată, îl îndeamnă la 
rememorări şi regăsiri de îndeletniciri care i-au marcat viaţa, 
l-au bucurat nespus şi l-au înălţat nu o dată. Erau întâlnirile cu 
marea artă, cu izbânzile acesteia în cuvânt, sunet, culoare, 
marmoră, piatră, lut etc. Acestea, fie că s-au petrecut în 
România, fie în cuprinsul lumii, i-au dat elanul şi energia să 
aspire spre vârfuri, să-şi dorească să atingă altitudini în 
profesia sa de chirurg, dar şi în viaţa de dincolo de aceasta.

 

STRUCTURILE  
IMAGINARULUI 

Din mulţimea de faţete ale Renaşterii, Mihai Pricop s-a 
oprit, cum era şi firesc, având instrumentele trebuitoare, asupra 
frumuseţii feminine. A reuşit să revele cu unele accente 
originale, derivate din experienţele sale de medic, modul în care 
meşterii Renaşterii au dat chip nemuritor femeii, trupului, 
chipului, şlefuindu-le diamantin şi mai ales miruindu-le cu 
duhul ce conferă unicitate. E o cercetare, cum s-ar spune azi, 
sectorială. În realitate, mai degrabă putem vorbi de săgetarea cu 
privirea a miezului, întrucât femeia este vioara întâi în pictura şi 
sculptura epocii, cea care a aprins talentul artiştilor celei mai 
fertile şi mai efervescente perioade din istoria artei. Cu fineţe şi 
apetit pentru detaliul semnificativ, autorul adaugă, acolo unde 
găseşte de cuviinţă, notaţii personale privind anatomia 
nudurilor şi figurilor din tablouri celebre, ceea ce reprezintă nu  
numai o contribuţie originală, ci şi deschide perspective pentru 
receptarea şi interpretarea unor asemenea opere. De asemenea 
putem decoda şi cu ajutorul unor astfel de observaţii cum au 
lucrat meşterii fauri. Hermeneutica se înscrie de multe ori în 
aceste pasagii în sfera psihanalizei, cu un interes aparte, ţinând 
tot de backgroundul medicului, pentru resorturile erotice. 
Cartea este un elogiu adus feminităţii, în cultul căreia a respirat 
Mihai Pricop, şi, în acelaşi timp, o reverenţă înaintea acestor 
magicieni ai transpunerilor plastice ale frumuseţii miraculoase a 
femeii. 

Vieţile Renaşterii după Mihai Pricop sunt scrise cu pasiunea 
şi entuziasmul unui om care recuperează teritorii. Acelea 
râvnite cândva şi care păreau că se îndepărtaseră ca o Fata 
Morgana. Şi, iată, miracolul se petrece. Ţinuturile elizee s-au 
reapropiat îmbietor şi e dat celui care crezuse că le pierduse 
iremediabil să le străbată iar şi apoi să-şi aştearnă impresiile 
spre a le dărui şi altora.Sunt auspiciile roditoare sub care se 
aşează existenţa profesorului Mihai Pricop acum, proaspăt 
septuagenar, şi celebrării unei lucrări cu răsunet în cetatea 
Iaşilor, cea care l-a adoptat şi-l numără printre fii ei aleşi. 

 

Grigore ILISEI 

 
  

  CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

 

Tot ceea ce este frumos este frumos prin necesitate 
(Pindar) 
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DRAMATURGIA 
TRECUTULUI COMUNIST 

 
Mi s-a întâmplat să văd ori să revăd, în ultimele luni ale stagiunii 

2010/2011, câteva spectacole ce aveau o temă comună – aceea a trecutului 
comunist. Spectacole realizate pe texte scrise după Decembrie 1989, așa 
cum sunt Playlist de C.C. Buricea-Mlinarcic, montat de Ovidiu Caița la 
Teatrul de Nord din Satu Mare, sau România 21, pusă în scenă de Pia 
Furtado, o regizoare de origine străină, la Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț, dar și înainte de acest moment de răscruce, așa cum e Opinia 
publică de Aurel Baranga, piesă readusă în actualitate de Teatrul Național 
Radu Stanca din Sibiu și de regizorul Theodor Cristian Popescu. În condițiile 
în care mai nimeni nu mai pare cu adevărat interesat să își amintească ce   
s-a petrecut în România și în cea mai consistentă parte a Estului european 
între 1945 și 1990, în care cei ce mai au amintiri și le falsifică încet-încet sub 
impactul dezamăgirilor puternice venite zilnic, ceas de ceas și în proporție de 
masă, cum se spunea pe vremuri, în cei 21 de ani de libertate și de reforme 
opintite, ajungând să spună că era mai bine înainte, iar tinerii nu prea știu 
despre ce e vorba fiindcă la școală nu mai învață aproape nimic despre asta, 
Istoria contemporană fiind, ca multe altele, o disciplină ostracizată, strădania 
aceasta a dramaturgilor și a teatrelor de a vorbi despre ceea ce se cheamă 
trecutul recent, e mai mult decât lăudabilă. Firește, nu e rostul unui spectacol 
să rezolve probleme ce cad în sarcina istoricilor. Nu e rostul teatrului să 
ilustreze ori să susțină scenic un fragment sau mai multe din Raportul 
Tismăneanu. Nu e rostul teatrului să îl concureze pe Tom Gallagher și să 
vorbească despre deceniul sau deceniile pierdute ale României. Dar nu e 
deloc deplasat ca un spectacol de teatru să vorbească despre trecut, să îl 
readucă în actualitate sau în memorie, cu atât mai mult cu cât acest trecut ne 
devorează, fără să știm, prezentul tocmai fiindcă nu am încheiat socotelile cu 
el atunci când ar fi trebuit.  

Problema e cum înțeleg și cum reușesc aceste spectacole de teatru să 
înfățișeze, la cote de artisticitate onorabile, trecutul comunist. Playlist  și 
România 21 sunt piese scrise după 1989 de dramaturgi din generații diferite. 
C.C. Buricea-Mlinarcic a avut neșansa de a-și trăi primii 30-40 de ani ai vieții 
în comunism, Peca Ștefan vorbește despre comunism așa cum îl știe din 
cărți. Ciudat e însă că amândoi transpun respectivele decenii cam în același 
mod. Printr-o succesiune de clipuri, de secvențe ce reconstituie cu furie, cu 
mânie, cu exasperare, cu disperare, dar și cam otova, ceea ce s-a întâmplat 
atunci. Subliniind apăsat lașitățile, complicitățile, demisiile morale ale 
fiecăruia dintre aceia ce au cauționat, dacă nu altfel, măcar prin tăcere și prin 
mimarea jocului, comunismul. De ce nu ne-am revoltat? – pare că s-a 
întrebat C.C. Buricea-Mlinarcic, de ce nu v-ați revoltat? – se întreabă Peca 
Ștefan. Ambii se întreabă de ce am perseverat în minciună și după 1989. La 
fel cum au făcut-o, cu câțiva ani în urmă, Mihaela Michailov, autoarea piesei 
Complexul România, și regizoarea Alexandra Badea, semnatara 
spectacolului de la Teatrul Național din București. Întrebarea e rostită ferm, 
acuzator, numai că, din păcate, în toate aceste spectacole menționate se 
insinuează nedorit, desigur, tezismul de odinioară. E drept, un tezism cu 
semn schimbat. Spectacolele acestea seamănă cu cele ale brigăzilor 
artistice de agitație de odinioară, amestecă vorba, dansul și cântecul, nu 
recurg la distanțări – fie ele de sorginte brechtiană ori ba –, resuscitează 
agitpropul de pe vremuri, par să fie zămislite sub auspiciile unei Cântări a 
României renăscute. Suferă de îngroșări, de un anume fundamentalism, 
lasă impresia că pe tastele computerului cu care au fost scrise s-au plimbat 
mâinile unor Nicolae Moraru, Alexandru Voitin, Mihail Davidoglu ori Elena și 
Nicolae Roșu sau Eugenia Busuioceanu. Piesele, ca și spectacolele, sunt 
departe de a avea măcar subtilitatea înșelătoare și cu atât mai pernicioasă a 
unor texte și montări precum Un fluture pe lampă (prima piesă ce lua în 
răspăr exilul românesc, piesă ce a avut parte de un spectacol grandios, 
montat și jucat ani de zile la Naționalul bucureștean) ori A cincea lebădă (ce 
prin non-conformismul ei mimat l-a înșelat chiar și pe Noel Bernard, care i-a 
luat apărarea de la microfonul Europei libere). 

Spectacolul cu piesa Opinia publică de Aurel Baranga, realizat de 
Theodor Cristian Popescu la Teatrul Național Radu Stanca, are o situație cu 
totul aparte. L-am văzut în luna aprilie la Festivalul Dramaturgiei Românești 
de la Timișoara, am scris favorabil despre el. Printr-o serie de mijloace video 
– mai cu seamă grație ecranelor de televiziune plasate pe lateralele scenei, 
unde puteau fi văzute inserturi din emisiunile TVR din anii ’60-’70, dar și 
fragmente din interviurile sforăitoare și „angajate” acordate inflaționist de 
Aurel Baranga – ca și prin songurile compuse de Vlaicu Golcea, prin inserturi 
coregrafice etc. regizorul intenționa să demonteze mijloacele de propagandă 
de care s-a servit regimul comunist. Să îl satirizeze pe însuși Baranga, tipul 
lichelei absolute, supraviețuitor atât al regimului Gheorghiu-Dej cât și al 
regimului Ceaușescu, care și-a păstrat privilegiile chiar dacă fiul său a 
emigrat și a avut o trecere viforoasă pe la Europa liberă, care l-a „bătut” prin 
asta chiar și pe Leonte Răutu, „perfectul acrobat”. 

Un Baranga adus în scenă datorită felului caricaturat în care l-a jucat pe 
redactorul șef Cristinoiu, actorul Nicu Mihoc. În luna iunie, cu ocazia 
Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, mulți intelectuali care au văzut 
spectacolul mi-au spus că au trăit sentimentul de a fi asistat la o cacealma, la 
o victorie postumă a lui Baranga, aplaudat din nou la scenă deschisă. Ceea 
ce le-a creat o acută senzație de rău. Și asta fiindcă procedeele de 
distanțare la care a recurs montarea lui Theodor Cristian Popescu nu li s-au 
părut suficient de proeminente, de convingătoare, de limpezi. Nu exclud să 
aibă dreptate. Ce facem atunci cu reflectarea dramaturgică și scenică a 
trecutului comunist? O abandonăm? Nici vorbă. Stimulăm –, dar altfel decât 
prin mult prea generoase prime de încurajare, prin inoportune îndemnuri 
scrieți, băieți, numai scrieți! –, apariția unor texte adevărate, serios articulate 
dramaturgic și cu rigoare și stil înscenate. Și recitim fără complexe și fără 
parti-pris-uri, revizităm cum se spune, textele de odinioară. Cele ale lui 
Teodor Mazilu, chiar și unele piese scrise de D.R. Popescu, schițele 
dramatice ale lui Dumitru Solomon (Apa e încă de o actualitate pregnantă, 
relevată recent de regizorul Victor Ioan Frunză în spectacolul Identități de la 
Teatrul Maria Filotti din Brăila). Ori ne amintim că Ion Băieșu nu a scris doar 
Preșul, ci și Iertarea, o piesă despre denunțuri, turnători și turnătorie, de o 
actualitate copleșitoare. Și mai sunt și altele.        

Mircea MORARIU 

În volumul Teatrografii din 2008, Oltiţa Cîntec scria, 

referindu-se la „Entropia criticii contemporane”, despre 
elasticitatea postmodernă a exegezei teatrale, despre liberalismul 
viziunii interpretative plasate în context cultural, despre puterea 
de a anticipa instanţa timpului. Vocea criticului experimentat 
căpăta o tonalitate şi mai personală atunci când vorbea de stilul în 
care trebuie abordat comentariul pe marginea unui spectacol: 
ocolirea ermetismului, a încifrării, a estetismului, a narcisismului 
„prin care personalitatea analistului se substituie aceleia a 
artiştilor şi operelor radiografiate”. Travaliul hermeneutic, mai 
nota autoarea, ca act de creaţie specific, presupune şi variabila 
numită talent. Căci şi criticul are muza lui. Indubitabil, Oltiţa 
Cîntec este vizitată, la rându-i, de muza ei. A făcut, de-a lungul 
paginilor publicate în timp, proba convingerilor sale, cu 
fermitatea pe care ţi-o dau asumarea datoriei profesionale faţă de 
creatori şi faţă de public, precum şi capacitatea analitică nutrită de 
lectura inteligent filtrată prin prisma receptorului cunoscător de 
teatru. Căutarea „valorosului estetic” îi este scop, argumentul 
cultural îi este mijloc – chiar şi atunci (sau mai ales atunci) 
când construieşte ierarhii valorice pe baza judecăţii sale 
critice. Este aceasta dovada aspiraţiei spre onestitatea 
nevirusată de subiectivităţi de moment (inevitabilă, zice-se, în 
actul critic), dovada unei constante preocupări de a opri clipa 
teatrală şi de a o integra unei memorii care să dea consistenţă 
istoriei teatrului românesc din geografia sa imediată sau 
extrahotarnică. Nu e deci surprinzătoare oprirea Oltiţei Cîntec 
asupra operei unui „greu” al teatrului românesc, apreciată la 
superlativ şi dincolo de graniţele noastre: Silviu Purcărete, un 
privitor foarte special al lumii, un ziditor inconfundabil de 
universuri, ca orice creator adevărat. Şi criticul priveşte, 
încercând să pătrundă mecanismele complicate şi fascinante 
ale reprezentaţiei scenice la care asistă, întorcându-se analitic 
spre înlăuntrul actului artistic; de fapt, ochiul acesta interior, 
deschis după ce evenimentul a avut loc, nu doar priveşte, ci şi 
vede. Cartea Silviu Purcărete sau privirea care înfăţişează 
(Fundaţia culturală „Camil Petrescu”& Revista „Teatrul azi”, 
Ed. Cheiron, Bucureşti, 2011) mi-a amintit fraza lui Picasso: 
„Mulţi privesc, puţini văd”. Oltiţa Cîntec face parte, ca şi 
„subiectul” ei de investigaţie, dintre cei care văd şi care 
împărtăşesc celorlalţi, prin mijloace proprii, idei, păreri, 
convingeri. Mai întâi priveşte, vibrează emoţional, apoi se 
distanţează, pune ordine în impresii ce devin gânduri, 
comentarii elaborate. În cazul de faţă, se porneşte de la 
„consemnarea” paşilor făcuţi de Silviu Purcărete împreună cu 
echipa sa în timpul repetiţiilor pentru Uriaşii munţilor de 
Pirandello la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri” din Iaşi, 
urmărindu-se liniile de forţă ale construcţiei teatrale şi ale 
stilului de lucru specific regizorului „privit”: motivaţia alegerii 
textului, tratarea lui scenică, echipa de realizatori, lucrul cu 
actorii, spaţiul de joc, muzica, luminile, organicitatea viitorului 
spectacol. Sunt acestea tot atâtea paliere pe care se ridică 
eşafodajul întregului eseu al autoarei care îşi extinde privirea şi 
spre celelalte înscenări importante ale artistului. Aşadar, de la 
„aici şi acum”, la „acolo şi atunci”, printr-o mişcare flexibilă de 
descifrare a unei poetici regizorale implicite, individualizate, 
căreia îi sunt clar punctate constantele tematice şi de expresie. 

Şi totuşi, precizează Oltiţa 
Cîntec, lucrarea nu este o 
monografie de regizor, nici una de 
spectacol, nu oferă un portret 
complet al creatorului Silviu 
Purcărete care „are încă multe de 
spus în estetica spaţiului teatral”. Ea 
se doreşte a fi mai degrabă un 
„crochiu” care să-i surprindă stilul 
de lucru. Poate, doar că acest 
crochiu făcut în tuşe puternice, în 
contururi sigure, îşi depăşeşte 
intenţia de desen rapid şi se 
transformă într-un portret al 
artistului la maturitate, văzut de un 
spectator avizat la maturitate.  

În plus, imaginea trăieşte, pulsează, animată de citate din 
indicaţiile regizorale ale creatorului însuşi, integrate la locul 
potrivit în comentariile cronicarului dramatic, subtil observator al 
naşterii unui spectacol purcăretean: „Pentru stilul de lucru al lui 
Purcărete, revelator e şi felul în care se poziţionează fizic faţă de 
perimetrul de joc în cursul perioadei de repetiţii.  

În prima etapă, până în momentul în care textul e fixat, stă 
foarte aproape de scenă, indiciu al implicării masive în elaborare; 
apoi se îndepărtează, mutându-se în spatele locului unde va sta 
publicul, ca să vadă exact ca un spectator. Îndepărtarea de scenă 
nu e doar fizică, ea înseamnă încercarea de detaşare a artistului 
de produsul creaţiei sale. E un fel de tăiere a cordonului 
ombilical, un pas spre predarea spectacolului” (pag. 35). 

Aceeaşi capacitate de a descifra punctele-cheie, esenţa 
transpunerilor scenice luate în discuţie se concentrează în 
formule sintetice inspirate, referitoare la semantica vizualităţii, 
forţa metaforică, priceperea de a resemnifica, viziunea simbolică, 
anvergura ideilor lansate, magia stranie, coerenţa întregului, 
acurateţea discursului regizoral, maieutica regizorală, stilul 
socratic al „pedagogului”, creaţia ca proces, dramatizarea textului 
neteatral, hiperbolizarea, contrastul etc. Despre mare parte din 
aceste date distincte ale spectacolelor semnate de Silviu Purcărete 
a vorbit Oltiţa Cîntec şi în Hermeneutici teatrale (2010). Acum 
însă privirea care ni-l înfăţişează pe creator sondează mai adânc; 
se caută detaliul semnificativ, se stabilesc sisteme de ecouri 
estetice, amplificate, nuanţate ori contextualizate. Excelente mi  
s-au părut observaţiile asupra unor elemente ce revin, cu aportul 
lor specific, în diverse reprezentaţii, cum ar fi selenarul şi 
oniricul. Sau cele în care se stabilesc apropieri între viziunea din 
Uriaşii munţilor şi creaţia felliniană. Ca şi trimiterile la alte 
modalităţi de lucru cu actorii (Craig, Wilson); apoi glisarea 
dinspre felul în care Purcărete îşi concepe spectacolul spre 
aprecieri pe marginea unor poetici teatrale (Pirandello) sau a unor 
partituri actoriceşti în opere scenice deja celebre (Faust). Am 
reţinut, de asemenea, mişcarea abilă a privirii către artele plastice, 
limbajul cinematografic, cel al artei păpuşăreşti, către obiectul 
animat ori către cor (elementul cel mai teatral şi mai captivant de 
pus în scenă, în opinia regizorului însuşi). Invocarea corului îmi 
dă prilejul să semnalez şi fineţea auzului cronicarului care 
înregistrează muzicalitatea organică a producţiilor prezentate, 
importanţa sonorităţilor, coloraturile tempo-ului imprimat de 
cuvinte şi tăceri, de ritmurile carnavaleşti proprii anumitor 
transpuneri scenice.  

Cartea Oltiţei Cîntec, iată, nu e doar un crochiu, ci mai 
degrabă un demers hermeneutic mânuit cu inteligenţă critică şi 
instrumentar metodologic judicios folosit. Ea are însă şi meritul 
de a informa prin Teatrografia (1974-2010) ataşată, ori prin 
precizările despre activitatea regizorului român la Academia de 
teatru de la Limoges, de exemplu. Ca şi pe cel de a oferi 
splendide imagini de Album, care susţin vizual (la fel de 
convingător ca și cele din albumul apărut în Franţa, în 2002, ba 
chiar mai variat) aprecierile din paginile de comentariu, veritabile 
analize pe marginea creaţiei unui Uriaş al teatrului românesc, aşa 
cum ni-l înfăţişează privirea Oltiţei Cîntec, strecurată prin „uşa 
întredeschisă spre partea mai puţin vizibilă a creaţiei lui Silviu 
Purcărete”. Cel pentru care teatrul „înseamnă a vedea sau, poate, 
a asculta ceea ce vedem.” 

Anca-Maria RUSU
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Imagini din spectacole de Silviu Purcărete 

„Metamorfoze” „Faust” 
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Vorbim tot mai mult în 
ultima vreme despre o 
posibilă (sau imposibilă?!) 
nominalizare a Iaşului la 
onorantul statut de Capitală 
culturală europeană. Dacă 
va fi sau nu va fi, rămâne de 
văzut. Mai curând cred că 
nu va fi, dar nu pentru că nu 
ar merita – dacă privim din 
unghi cultural, ci pentru că 
ne lipsesc alte... unghiuri.  

Dacă ar fi să-mi ceară cineva părerea, aş fi pentru, iar 
printre argumentele mele s-ar număra – obligatoriu – şi câteva 
din zona istorică, a istoriei culturii mai exact, iar din sfera 
acesteia m-aş opri la priorităţile pe care le deţine Iaşul în 
domeniul teatrului şi – fapt mai puţin cunoscut – al 
cinematografului.  

La teatru poate mă voi referi altădată. Acum, despre 
cinema. Foarte puţini cinefili au azi la îndemână date şi 
documente despre începuturi; ele au rămas împrăştiate prin 
presa vremii şi rareori s-a ocupat cineva de adunarea şi 
sistematizarea lor. Unul dintre cercetătorii care au făcut-o, dr. 
Ion Cantacuzino, a trecut demult în lumea umbrelor fără a 
apuca să publice, într-o carte de tiraj, ceea ce reuşise să adune. 
Fragmentar, el a publicat unele informaţii în fascicole de uz 
intern la Institutul de cercetări specializat în probleme de 
cinematografie; astfel, strădania lui nu a ajuns nici măcar la toţi 
specialiştii domeniului. Tentativa pe care o făcusem împreună 
de a publica, La Editura Junimea, un volum intitulat „Scurtă 
istorie a filmului românesc” (în care el se ocupa de începuturi, 
iar eu de perioada 1948-1975) a fost blocată de persoane 
interesate care, profitând de moartea cercetătorului, au pus 
stăpânire pe rezultatele muncii lui. Cartea – care se afla deja în 
tipografie – a fost oprită şi n-a mai apărut niciodată. 

Bazându-mă pe câteva din informaţiile oferite de 
remarcabilul cercetător şi recunoscându-i „proprietatea” asupra 
lor, notăm aici câteva lucruri care ni se par interesante, căci 
sunt legate de oraşul Iaşi, oraş în care pionierii 
cinematografului au avut un loc important în lansarea tinerei 
arte. Din perspectiva actualelor discuţii, aceste date capătă un 
parfum deosebit. În România, cinematograful a pătruns îndată 
după apariţia lui în lume (1895), manifestările organizate în 
Bucureşti cu „minunea secolului” devansându-le pe cele din 
multe mari capitale ale Europei. La numai cinci luni după 
primele proiecţii de la Paris şi cu o lună înaintea celor de la 
New York, Bucureştii se remarcă prin proiectarea primelor 
pelicule în sala amenajată ad hoc din redacţia ziarului 
„L’Indépendance Roumaine”, pe Calea Victoriei. Era în 
primăvara anului 1896. Ceea ce aş vrea să subliniez acum e în 
legătură cu apariţia primelor săli de cinema cu destinaţie şi 
amenajare specială pentru proiecţii în faţa unui public larg. În 
această privinţă oraşul Iaşi deţine prioritatea, căci iată cum 
consemnează istoricul cinematografului: „Lucru curios, prima 
sală amenajată special pentru cinematograf nu apare la 
Bucureşti, ci la Iaşi. În octombrie 1907, electricianul Anton C. 
Bottez solicită primăriei ieşene autorizaţia de a amenaja sala 
denumită Circul Regal Român Cezar Sidoli – pe care o 
închiriase pe termen de patru ani – pentru a o transforma în 
cinematograf”. Ieşenii mai vârstnici îşi amintesc desigur 
cinematograful Sidoli care a dăinuit până la modernizarea 
Pieţei Unirii; se afla pe strada Gabriel Perry, cam în spatele 
actualului Hotel Unirea, clădire de numele căreia se leagă şi 
activitatea teatrală din oraş, aici fiind prezentate numeroase 
spectacole ale trupelor ieşene şi străine. 

 Să reţinem, deci, că cinematograful Sidoli a fost prima 
sală de cinema din România amenajată special pentru 
proiecţii de filme. Pasionat de cinema şi interesat de 
răspândirea filmului, Anton C. Bottez fusese cel dintâi care 
organizase spectacole de cinema la Iaşi, în sala Teatrului 
Naţional. Pentru a-i da aprobarea solicitată, de amenajare a 
sălii Sidoli, primăria i-a impus lucrări de refacere, consolidare 
şi transformare foarte costisitoare. Amănunte în legătură cu 
aceasta şi planurile amenajării se află în Arhivele Iaşului. 
Lucrările de amenajare se termină în luna noiembrie 1907, 
când sala este inaugurată. Solicitarea întreprinzătorului era 
redactată în termeni mişcători: „Sper că veţi binevoi a ţine în 
seamă enormele cheltuieli ce am fost nevoit a le suporta şi că 
veţi permite acest gen de spectacole instructive şi amuzante, 
gustate atât de mult în lumea întreagă”. 

Prin această realizare, ca şi prin întreaga lui activitate în 
domeniu, Anton C. Bottez şi-a înscris numele printre pionierii 
cinematografului în România. În reclamele lansate în presa 
vremii, el apărea ca „reprezentant al Casei «Pathé»” (celebra 
casă de filme pariziană), dar nu e clar dacă această 
reprezentanţă se referea doar la faptul că primea şi difuza 
filmele acestei case sau dacă era şi conducătorul sucursalei 
„pentru întreg Orientul” deschisă de Pathé în România. 
„Rămâne de văzut – zice dr. Ion Cantacuzino – dacă acest 
intrepid şi priceput A.C. Bottez n-a făcut şi luări de vederi şi 
n-a fost autorul unora dintre actualităţile filmate sub 
emblema acestei case.” E, deci, de datoria cercetătorilor să 
stabilească şi acest fapt. Din păcate, Anton C. Bottez a murit 
la numai zece ani după această îndrăzneaţă întreprindere a sa. 
În ziarul „Opinia” din 23 aprilie 1917 se anunţa: „Cunoscutul 
electrician cinematografist A.C. Bottez a încetat alaltăieri din 
viaţă în urma unei boli de cord. Electricianul A.C. Bottez este 
unul din primii organizatori ai reprezentaţiilor 
cinematografice. El moare în vârstă de 60 de ani, după o 
muncă neîntreruptă [...]” 

Abia după ce la Iaşi se consolidase această iniţiativă, 
apar şi în Bucureşti o serie de săli de cinema special 
amenajate, prima fiind consemnată de presă abia în mai 
1909, pe strada Doamnei nr. 7 (Cinema Volta-Doamnei). 
Era datorată unui comanditar italian. Urmează, peste câteva 
luni, Cinema Blériot (clădirea în care funcţiona cândva 
restaurantul Berlin, pe strada Sărindar), apoi multe altele, în 
anii următori. Cea mai importantă construcţie cu această 
destinaţie fusese cinematograful „Clasic” (1912), 
întreprindere a doi finanţatori din care unul era actorul Nae 
Grigorescu-Tuciuriul (rămas celebru prin interpretarea 
rolului Vrăjitoarei din „Înşir-te, mărgărite” de Victor 
Eftimiu). La inaugurarea acestei săli, poetul Victor Eftimiu 
a scris un prolog în versuri, publicat în revista „Flacăra” sub 
titlul „Cinematograful”. Iată un fragment: „Pe pânza ta aş 
vrea să văd Trecutul/ Cu voievozii toţi venind în şir,/ Pe 
Nottara jucând Apus de soare,/ Fântâna Blanduziei şi pe 
Lear./ Aş vrea să văd pe toţi actorii noştri/ Înveşmântaţi în 
haine strămoşeşti/ Jucând povestea lungă, zbuciumată/ A 
plaiurilor noastre româneşti./ Aş vrea să-i văd pe toţi 
trecând hotarul/ Măcar aşa, pe-un film rătăcitor,/ Căci dacă 
nu ni se cunoaşte limba,/ Măcar prin joc să fim ai tuturor 
[...]”. Vorbind despre aceste entuziaste începuturi ale 
cinematografului în România, să păstrăm un gând pios celui 
care s-a numărat printre pionieri – Anton C. Bottez şi să ne 
manifestăm totodată regretul că singura clădire care a slujit 
ca prim sediu al „artei secolului” nu mai există, deşi, cu mai 
mult respect faţă de valori, ar fi putut exista încă. 

 
Ştefan OPREA 
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Expoziţia de fotografie de la Casa de Cultură ,,Mihai 

Ursachi”, Galeria Labirint, intitulată Duouri, dualisme şi alte 
îndoieli însumează lucrări semnate de Bogdan T. Toma, 
membru al Clubului Fotografilor din Iași, întemeiat de Dan 
Mititelu. 

Este un prim pas făcut într-o carieră ,,cu risc maxim de 
periculozitate” (pentru că se lucrează cu elemente reziduale), 
o expunere de imagini care anunţă un fotograf pasionat, 
profesionist, fapt vizibil în căutarea obsedantă a celei mai 
bune variante dintre fotografiile de la un shooting –, pentru 
că e destul de greu să alegi frame-ul cel mai expresiv din acel 
film fragmentar executat de fotograf.  

Titlul este bine ales întrucât nici o fotografie nu are doar 
un protagonist, iar acolo unde îl are, animatorul e umbra, fie 
ea umană, a unui animal sau obiect, umbră a cărei prezenţă 
este mult mai grăitoare, ca sugestie, decât trupul în sine. 
Duouri-le lui Bogdan Toma nu transmit profunzimi de spirit 
pentru că nici nu se doreşte asta, ci fac parte din cotidian, din 
realitatea rurală sau din  natură; sunt mai degrabă moraliste. 

Alegerea de alburi şi negruri (se pare că autorul încearcă 
asiduu să-şi însuşească lecţia lui Ingres) în duet cu tonurile de 
culori este una inspirată, e un pariu nu riscant, nu greu de 
obţinut şi totuşi nu unul neapărat de succes la toți autorii. 

Bogdan T. Toma aproape că are un cult pentru intimitatea 
parţială: chipurile nu se văd în întregime, sunt ori rupte, ori 
acoperite de alte corpuri, ori surprinse de undeva din spate 
abia cu o fâşie dintr-un semiprofil, astfel încât subiecţii pot fi 
cu greu identificaţi după fotografii, ca în Blowup, filmul lui 
Antonioni; fotografia poate constitui o mărturie, dar una 
enigmatică. Pentru unele dintre ipostazele expuse autorul a 
recurs la o oarecare regie, lucru surprinzător pentru mine, 
pentru că din punctul meu de vedere fotografia trebuie să 
înglobeze 100% conţinutul unui instantaneu, deci nici măcar 
5-10% de regie ca în cazul de faţă. Ar trebui ca pe viitor 
Bogdan Toma să aştepte venirea hazardului la picioarele sale, 
un hazard care să fie domesticit printr-o aşteptare asiduă. 

Îl cunosc pe autor cu mult înainte de perioada crizei sale 
identitare – când nu-şi vedea calea, înciudat că toţi din jurul 
lui păreau că şi-o găsiseră; acea perioadă a trecut demult şi cu 
această primă expoziţie se certifică faptul că Bogdan T. Toma 
şi-a găsit vocaţia, lucru care nici într-un caz nu-i va aduce 
liniștea. 

 

Cătălin Mihai ŞTEFAN  

un crez... 
 

„Sunt la început de drum. Am observat că e mai greu să vorbeşti despre 
tine… Ce suntem, ce vor alţii să fim? Asta ar trebui ştiut. Până una alta, mă 
declar OM. Arta, muzica îţi oferă posibilitatea să fii cine vrei, când vrei, să 
judeci fără să fii judecat, să trăieşti, să mori, să fii perfect şi unic. De aici 
porneşte lumea pentru mine. Unde vreau să ajung? Într-un loc unde nu a 
mai ajuns nimeni… De ce? Pentru că aşa simt şi o voi face pentru că POT”. 

 
 

Alexandru RACU a absolvit Liceul Teoretic „Ion Luca”  din Vatra Dornei 
şi este student la Facultatea de Arte plastice, decorative şi Design a 
Universităţii de Arte „G. Enescu” din Iaşi. A participat la Expoziția  
Internațională de Artă studențească „Visiting Art History”, 2010, Galeria 
ApArte Iași, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava; Expoziția de pictură 
„Sărbătoare”, Galeriile de artă „Pod Pogor”, 2010; Atelier 35, Hotel Europa, 
2011; Expoziția de pictură „People – Miniaturi picturale/Multiplicarea 
pătratului”, Galeriile de artă „Pod Pogor”, 2011; Simpozionul internaţional de 
pictură şi sculptură din masivul Retezat „Portretele munţilor”, Muzeul Naţional 
de Geologie, Bucureşti, 2011; Expoziţia de artă plastică „Static & Dinamic”,  
2011, Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava şi Asociaţia de Artă „Nicolae 
Tonitza”; „EROTICA”, a VII-a ediţie, 2011, Galeriile de artă DANA Iaşi şi 
Centrul Artelor Vizuale, Galeriile „Căminul Artei”, București. 
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Am întrebat ghizii locali din 
fiecare oraş normand prin care am 
trecut dacă au origini locale. Toţi, toate 
mi-au declarat că sunt normanzi get-
beget, deşi dacă mă gândeam la 
ascendenţii lor, nu păreau să fie. 
Monique, o brunetă  sofisticată, arunca 
cuvântul într-un mod gutural și-l 
retrăgea apoi, parcă geloasă că l-a făcut 
public. Denumirea ţinutului,  evocând 
„oamenii din nord”, a fost dată de 
neamurile germanice coborând din 
Scandinavia, care se răspândesc în 
secolele VIII și IX în insulele britanice 
și apoi devastează nordul regatului 
francilor, stabilindu-se în ţinutul Loarei. 
Nu-mi puteam imagina cum putea fi 
fragila brunetă descendentă a nobililor 
vikingi, în imaginaţia mea mari, bărboşi  
și blonzi. Dar câte popoare se vor fi mai 
amestecat în acest aluat, în afara  
populaţiilor locale, ce va fi produs 
convertirea la creştinism, ce cuceriri vor 
mai fi înglobat neamuri venite de aiurea 
și topite în amestecul aspru al ţinutului 
nordic. Cum se vor fi concurat limbile, 
de a ieşit, până la urmă, franca guturală. 
Deşi vedea c-o tot pozez, Monique 
zâmbea subţire și vorbea cu entuziasm 
potolit despre vitejii săi strămoşi. De la 
aeroport (ştiţi că există un zbor zilnic, 
de la Bacău la Beauvois, un orăşel la 
câţiva zeci de kilometri de Paris?) până 
la Dieppe trecem, de cum am intrat în 
Normandie, printre ferme de vaci, 
păzite de garduri electrice. Nici ţipenie 
de om. Gardurile se activează cu un 
curent de joasă tensiune, pentru vite o 
simplă gâdilitură care le formează un 
reflex de evitare. Sunt vite albe, de 
carne, vite maro-roşcat, uneori spre 
negru, de lapte, rareori bălţate. 
Totdeauna de aceeaşi rasă, niciodată 
amestecate. Uneori oi albe, turme mici, 
dar cuvântul turmă e inadecvat. N-au 
comportament de turmă, sunt răzleţe, 
dispersate, fiecare individ îşi manifestă 
autonomia. Uneori și cai, câţiva sau mai 
mulţi, nu ştiu la ce sunt folosiţi, 
probabil pentru ferme de călărie. N-am 
văzut niciodată o căruţă cu cai, nici un 
fel de atelaj, aşa îmi explic curiozitatea 
și uneori entuziasmul unor colegi din 
Franţa, pe care i-am invitat la Bârnova, 
atunci când vedeau căruţele care trec, în 
ritm alert, prin fața casei mele. Fermele 
au anexe în care se etalează, ca la 
expoziţie, multe unelte, totul e 
mecanizat; iar casele sunt, de cele mai 
multe ori, mici, dar curate, cochete, 
îngrijite. Cele mai bogate, respirând 
prosperitate, nu au nici acestea aer 
sfidător. Nimic strident. Și aşa va fi în 
fiecare zi, acelaşi peisaj. Umed, verde, 
curat. Compar cu casele de pe şoseaua 
Bârnovei sau de pe Bucium, străine de 
loc, cât mai opulente, complicate, 
vorbind despre stăpânii lor fără 
identitate, care-și răcnesc lumii, s-o ştie,  
averile recente. Dieppe e un orăşel, doar 
30.000 locuitori, dar a avut prima cale 
ferată spre litoral, Paris-Dieppe, a 
devenit prima staţiune maritimă la 
Marea Mânecii, cu patru cazinouri, în 
funcţiune și astăzi. 

Afacerea a luat amploare, se 
sprijinea pe principii moderne de 
marketing: înregistrarea mărcii, publi-
citate, difuzare... După vizitarea 
palatului și a distileriei, degustare de 
lichior, gust de medicament, utilizat 
cândva ca atare. Reţeta secretă, amestec 
de 27 plante  și mirodenii, era folosită 
de călugări pentru tămăduirea bolilor 
ascunse. Astăzi e un produs promovat 
cu pricepere. Dejun la un restaurant 
amintind prin nume de Terra Nova 
(cocktail route des épices, crème brûlée 
au camembert, salade tiède aux 
pommes caramélisées et andouille, la 
brandade de morue à la crème d’ail et 
son mesclun de salade), stropit cu vinuri  
locale (îmi pare rău, nu le-am notat 
numele) și café à la bénédictine. Ei? 
După masă, vizita la Etretat, oraş de 
vilegiatură; în lungul  plajei stâncile 
care au inspirat impresioniştii, Monet, o 
faleză selenară, lumină lăptoasă. 
Părăsim a doua zi Dieppe, pe coasta de 
alabastru, oprire în două sate, pe plajă, 
poze, vilegiaturişti, aer de vacanță.  
Dejun de poveste, la restaurantul de pe 
domeniul seniorial Juanville d’Eu, 
castelul familiei d’Orleans, influenţă 
art-nouveau, fost pavilion de vânătoare, 
azi fermă model și restaurant tipic. Lux 
de epocă, culori potolite, mobilier uşor 
uzat,  nimic nou și strălucitor. Mese de 
câte șase, tacâmuri adecvate, pahare 
suple pentru fiecare vin, meniu decent, 
sofisticărie care impune prin simplitate: 
flamiche Picarde aux poireaux, crème 
tiède au cerfeuil; filet de cannette au 
miel et aux épices, crème de navets; 
entremet Williamine, coulis de poire. 
Descurcaţi-vă! Cafeaua în parc, confor-
tabile fotolii de grădină. Apoi vizită la 
castelul din oraşul Eu, aici a avut loc 
căsătoria lui Guillaume le Conquérant 
cu verişoara sa Mathilde de Flandre, în 
1050, castelul devenind oraş regal 
normand, sub regele-cetățean Louis-
Philippe. 

Seara la Rouen, capitala economică 
a Normandiei, patrimoniu cultural de o 
mare diversitate, care găzduieşte 
celebra catedrală. Cinăm în patru la un 
mic restaurant cu fructe de mare, 
descoperim acolo pe şoferul nostru, 
Didier, care ne recomandă cu entuziasm 
meniul: salată de creveţi și calmari, apoi 
sepia la grătar. Mai ieftin decât o cină la 
Iaşi. A doua zi, vizităm catedrala și 
muzeul de artă, orologiul, piaţa în care a 
fost arsă pe rug Jeanne d’Arc, o parte 
din oraşul vechi, clădiri medievale 
tipice, în fine muzeul de artă, un sector 
de impresionişti remarcabil. În fața 
catedralei un conaţional de-ai noştri 
interpretează, la acordeon, cântece de 
petrecere, îndemnând: Hai la Mozart, 
neamule! 

Pe malul Senei, printre ferme și 
orăşele mici, după masă vizită la o 
întreprindere familială de brânzeturi, au 
aproape două sute hectare de teren de 
păşunat. Cei doi soţi și încă două 
ajutoare administrează 80 de vaci de 
lapte și viței. Mulsul automat durează 
câte o oră și jumătate, de două ori pe zi. 
Doi la vaci, două femei la fabrică. Scot 
2.000 de litri de lapte pe zi, fac opt 
sorturi de brânză tipică de Normandia, 
camembert și altele, ne servesc cu de 
toate, au magazin de prezentare. Curat, 
civilizat. N-au concedii, nu pot părăsi 
nicicum locul. După masă, spre Le 
Havre, oraş distrus la război, refăcut, 
arhitectură stalinistă, blocuri fără 
personalitate, selenar, deprimant. De-
clarat patrimoniu UNESCO, în epoca 
de exaltare ideologică pentru comunis-
mul sovietic, un fel de Oneşti de 
altădată, cumplit. Căldură,  viermuială. 
Honfleur, Trouville, Deauville, trei 
bijuterii mult bătute de turişti. 

 
 

Adrian NECULAU 
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Normandia, 
o altfel de 

Franță 
 

Cândva port important, de aici și 
din alte câteva locuri se iniţia comerţul 
cu mirodenii și cu „fildeş negru” și apoi 
schimburile cu Terra Nova (Canada de 
astăzi). Castelul medieval, sus pe 
promontoriu, pe faleză, e înconjurat de 
„barajul atlanticului”, cazemate inex-
pugnabile care au împiedicat reuşita 
invaziei din 1942; are și un inedit 
Muzeu al fildeşului, am găsit acolo 
explicaţia expresiei „sculptură în 
filigran”. La Dieppe s-a încercat o 
debarcare în 19 august 1942, eşuată, 
păcat că nu prindem sărbătorirea, 
plecăm în dimineaţa zilei, am văzut 
tabăra militarilor ce se pregăteau de 
defilare, steagul Canadei care a pierdut 
cei mai mulţi soldaţi, peste o mie. 
Lângă hotelul nostru, pe faleză, e un 
parc memorial, amintind acest sacri-
ficiu inutil. Dimineaţa fotografiez 
memorialul și drapelul Canadei, afişate 
la unele balcoane, evocând sacrificiul și 
recunoştinţa locuitorilor de aici.  

O zi pe litoralul Mării Mânecii: 
Varengeville, Fécamp și Etretat. Prima 
localitate, Varengeville-sur-Mer, un sat 
care acaparează o lumină incredibilă, cu 
care a sedus pictori, muzicieni și poeţi; 
descoperim „cimitirul marin”, desigur 
lăcaş de veci pentru marinari, dar și 
pentru celebritățile locale, un membru 
al Academiei, un pictor simbolist, un 
compozitor. În bisericuţa sa, Seine 
Maritime, pe coasta abruptă, cu o 
stranie vedere la mare, găsim un 
vitraliu modern stilizat, de Georges 
Braque, înmormântat și el aici, 
fotografiem mormântul, ce loc! Apoi 
vizităm un domeniu floral, magnificul 
Parc des Moutiers, o grădină de 12 ha., 
cu totul impresionantă. Între ziduri de 
piatră, hortensiile nelipsite din peisajul 
normand, trandafiri incredibili. Nu-ți 
vine să mai părăseşti locul. La Fécamp, 
oraş al marinarilor, multe amintind de 
călătoriile spre Terra Nova (oraşul a 
fost cândva înfloritor, dar a decăzut 
după 1970, atunci Canada a interzis 
accesul la zonele de pescuit din 
apropierea coastelor sale), vizităm o 
capelă, Notre Dame de Salut, pe un 
promontoriu, cazare și spital cândva, 
pentru pelerini și apoi, în centru, abaţia, 
impresionantă prin bogăţie și stil, 
etalând gustul gotic de început. Piesa de 
bază aici e Palatul Benedictin, 
construcţie recentă, 1896-1900, stil 
eclectic. Construit de un consiliu 
regional, dirijat de un domn care, se 
pare, a redescoperit reţeta pierdută al 
elixirului călugărilor benedictini.

FIECARE CU ITALIA LUI... 
 

 

Galapagos, cu uriaşele sale  ţestoase, Maldivele, Ferentarii 
iubitei noastre capitale după o şuetă între clanuri, pistoale, arme 
albe etc., dar Italia? Ce mai poţi spune despre Italia? În definitiv, Ion 
Zvârteci, din Jelenii Vasluiului, care a reuşit să-şi pună deoparte un 
euro, când, cooptat deja în echipa de zidari a lui Giorgio Mazzoni, a 
înşelat vigilenţa îngăduitorilor padre responsabili cu prânzurile 
zilnice şi somnul extracomunitarilor nevoiaşi, sau Monica 
Bârlădeanu, aflată în desfăşurat succes peninsular, ştiu mai multe, 
acolo trăind ani întregi nu câteva săptămâni ca tine. Inexact. 
Fiecare cu Italia lui. Aşa cum fiecare dintre noi îşi are, simte, 
gândeşte şi trăieşte România lui. Diferită de a celorlalţi, nu? Italia 
mea mi s-a întâmplat prima oară  în primăvara lui 1999. După o 
relaxată călătorie Viena, Graz, Klagenfurt, Villach, Tarvizio, Udine, 
m-am trezit, la vreme de apus feeric, cu Adriatica la picioare. 
Lignano. Valuri dantelat sparte, verde limpede umezind nisipul fin al 
plajei înguste, ţi se îngropa piciorul în stratul lui înalt, şezlonguri 
prelungi, umbrele diferit colorate, numerotate după numărul 
camerei de hotel, curăţenia, ordinea desăvârşită a locului nu se 
potriveau, gândite fiind în grila litoralului românesc, cu statutul de 
staţiune de oameni modeşti, aşa cum fusesem informată. Îndelung 
am privit zarea  şi marea, aurul soarelui dispăruse cu totul, scoicile 
se ascunseseră şi ele, aşa că am traversat o panglică betonată şi 
am intrat într-o Trattoria. Aglomerată, normal. Copiii se zbenguiau 
printre mese, mamele vorbeau, în zvon de stup italo-germano-
englez, Mangalia să fie? O Mangalie curată, cu oameni  mai 
binevoitori, mai veseli, de o spontană amabilitate. Aproape 
terminasem feliile aromate din coşul cu „pâinea casei” când a sosit 
şi pizza noastră. Disecam atent subţirea, dar foarte gustoasa 
„Quattro stagione”, când, în lama cuţitului, răsare o siluetă: un tip 
mic ,negricios, ne întinde un mănunchi de trandafiri. Refuzăm 
politicos, el insistă, chelnerul intervine, alege singurul trandafir alb, 
îl întinde fiicei mele, apoi mie un altul grena. Gestul m-a emoţionat, 
de regulile unui turism organizat şi profitabil încă nu aflasem mare 
lucru, aşa că petalele uscate şi-au luat locul printre amintiri dragi. 
Ne-am întors pe autostradă, Vicenza cazării noastre se găsea, 
teoretic, prin apropiere. Am intrat în oraş, dar Via Roma nu se lăsa 
descoperită, lumina stradală era drămuită, aşa că telefonăm. 
Sunăm îndelung. Nu răspunde nimeni. Aşteptăm, sunăm din nou. 
Abia la a treia încercare se hotăreşte cineva să răspundă. 

A, sunteţi foarte aproape, dacă nu e treia stradă, încercaţi pe a 
doua. Am încercat. Iar slalom, iar lungi pete de beznă. Ajungem 
totuşi. Apă caldă, aerisire parfumată. În zori însă ne învăluie o 
puternică mireasmă de ceapă prăjită stinsă cu suc de roşii: 
aerisirea camerei şi a băii dădea în coloana hotei bucătăriei. Din 
nou la drum, spre un hotel  mai primitor. După un îmbelşugat mic 
dejun suedez, ochii îmi alergau de-a lungul şi de-a latul mesei, tot 
ce se afla acolo ar fi săturat 20 de oameni nu 3, ospătăriţa povestea 
neîntrerupt, toată numai zâmbet, ne-a prezentat şi nepotul de-o 
şchioapă, am plecat spre Ancora, localitate mică şi prosperă. 
Ajungem la firma căutată, de ceramică. În curtea mare, în halele 
unde se ambalau obiectele finite – ordine curată. Ronţăi o grisină, 
firimiturile scăpate se văd clar pe griul dalelor. Trecem prin 
expoziţia cu vânzare: turişti americani, canadieni mai cu seamă, 
cumpără până şi vase uriaşe, totul costând aici  chiar şi de patru ori 
mai puţin decât în magazinele de profil. La parter, pe casa scărilor, 
la etaj, piese minuscule, dar şi mari, servicii sau unicate, toate 
pictate de mână, motive vegetale, animaliere, istorice etc.  
Preîntâmpinând cele mai variate gusturi, şi cele ale rafinatului 
colecţionar, dar şi ale naivului snob sau ale cunoscătorului cu 
portofelul subţire. Forme şi culori ascunzând în lutul ars cu răbdare 
şi măiestrie jocul fanteziei, obligată să-i facă omului viaţa mai 
plăcută. Mai frumoasă. Utile et dulci ne învaţă orice meşteşug 
făptuit în bucuria muncii. Admirând şi iar admirând, mulţumesc, 
pentru a câta oară?, puţinătăţii exprese a cardului meu bancar. Nu 
mai sunt silită să aleg între ceaşca pătrăţită, murele şi smeura par 
dulci, puternic parfumate în albul ei, doamne ce aromat ceai aş fi 
sorbit din ea, şi platoul în formă de vânătă, ce delicioasă ar fi  
vânăta coaptă, stropită cu sos de smântână, într-un asemenea vas, 
nu? Între timp, copiii mei au făcut o comandă întinsă pe câteva 
pagini A4. Aşezaţi în mijlocul obiectelor expuse, la o masă pe care 
au apărut pahare pentru o Cola adusă nu de secretara îngropată în 
hârtii urgente, ci chiar de directorul comercial cu care tratau: direct 
şi expeditiv, lipsit de fasoane, se apropia ora unu şi el era aşteptat 
cu prânzul. De altfel, în localităţile mici din nordul Italiei orele de 
masă, de siestă, se respectă, obloanele se închid, străzile sunt 
pustii, toţi se retrag în spatele zidurilor de răcoare. Am căutat la 
Bassano, la Castelfranco Veneto („citta d’arte e d’istoria”, citesc la 
intrare,  trecem pe lângă catedrala pictată de Giorgione) o apă, un 
corn. Nimic.  

Ajunşi din nou în Vicenza, ne 
mulţumim cu o îngheţată dublă, 
bifăm apoi vestitul Teatro Olimpico 
(patrusprezece trepte continui, 
pentru spectatori, semicirculare, 
ultimul rând se sprijină pe coloane 
false, împodobite cu statui, sub 
tavanul pictat, fundalul scenei 
reprezintă faţada, bogat orna-
mentată, a unui palat), creat de 
Andrea Palladio, acest „magician 
al Luminii şi Culorii, un Veronese 
al arhitecturii”, cum sintetiza 
cineva. Ajutându-ne şi pe noi să 
distingem deplina armonie a 
Omului cu Natura prezentă în 
construcţiile lui, palate sau vile 
deopotrivă. 

 
Virginia BURDUJA 
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Interesant fenomen, câţiva nori cenuşii şi compacţi, alţi 
câţiva albi şi scămoşi, cea mai mare parte a cerului 
însorită, aşa că era greu de precizat de unde anume a venit 
ploaia scurtă, rapidă, cumva ritmată, şi de ce va fi apărut 
curcubeul în vreme ce cădeau ultimii stropi de apă. 
Deodată, am auzit un răpăit de motoretă de pe aleea care 
urca de la chei până la bisericuţă. A oprit în faţa bisericii 
şi, când am ridicat ochii, l-am văzut pe zeul meu de după-
amiază coborând de pe un scuter, cam în acelaşi timp cu 
canişul, care stătuse pe puntea acestuia. Cât Poseidon 
stabiliza scuterul, câinele a făcut o tură în biserică, a ieşit 
şi s-a aşezat sub un chiparos din faţă. A intrat şi omul, a 
zăbovit câteva minute, a ieşit şi a încuiat uşa. M-a zărit şi a 
salutat dând din cap şi bolborosind ceva ce n-am auzit 
înainte de a nu înţelege. Am răspuns la salut şi s-a 
apropiat. A văzut sticluţa şi a spus, în engleză, că e puţin. 
I-am făcut semn să se servească. A luat o gură şi mi-a   
dat-o mie. S-a terminat foarte repede. Mi-a făcut semn să 
stau liniştit şi s-a dus în biserică. Priveam valurile mici 
cum se spărgeau de ţărm în interiorul portului, dar le 
auzeam mai degrabă pe cele de dincolo de dig, pe care nu 
aveam cum să le văd. Poseidon a zăbovit câteva minute în 
interiorul bisericii şi s-a întors cu o sticlă de jumătate de 
litru de raki şi două păhărele. „Raki”, mi-a spus aşezând 
sticla pe băncuţă.  

Liviu ANTONESEI 
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Eram cu puţin înainte de jumătatea sejurului 
cretan, într-o după-amiază, pe la cinci, cu lucrurile 
lăsate pe insuliţa mea de piatră, despărţită de piatra 
uriaşei insule de vreun metru şi jumătate de apă, şi 
făceam scufundări, uitându-mă la cârdurile de 
peştişori de toate culorile, cu regretul reiterat al 
dispariţiei aparatului pentru pozat subacvatic în 
mâinile unui hoţ din Praga. Deodată, pe când îmi 
scoteam capul din apă, ca să respir ca lumea, am rămas 
blocat cu privirea înspre o arătare umană atât de 
spectaculoasă, atât de sugestivă, că abia mi-am oprit 
strigătul ce-ncepuse să se formeze în fundul gâtului – 
Poseidon! – atât mi se părea că seamănă cu anticul zeu 
al apelor, mă rog, cu imaginea mea mentală despre 
acela. La vreo douăzeci de metri de mine, pe malul 
stâncos, un bărbat la vreo şaizeci de ani, minunat 
conservat, tocmai se pregătea să coboare spre mare. De 
înălţime mijlocie, relativ masiv, însă cu muşchii încă 
bine conturaţi, fără pic de grăsime sub pielea-i măslinie, 
în egală măsură de la natură şi de la soare, cu o barbă 
albă, destul de lungă ca să fluture în briză şi părul la fel 
de alb însă legat la spate într-o amplă coadă de cal, 
chiar era o apariţie, o epifanie. La câţiva metri de el, un 
caniş cumva în culorile stăpânului, alb cu câteva pete 
negre, lătra prietenos, jucăuş. Bătrânul zeu al mării a 
coborât în apă şi a pornit hotărât, într-un crowl perfect, 
înspre larg. Câinele a coborât până la malul mării, s-a 
muiat puţin, s-a scuturat energic, apoi a început să 
alerge în toate părţile pe mal, lătrând din când în când 
în direcţia stăpânului, dar nu cu foarte multă 
convingere. Între timp, am ieşit şi eu din apă, m-am 
uscat şi am luat în mâini Raport către El Greco de 
Kazantzakis, pe care mă hotărâsem să-l recitesc.  

Adâncit în lectură, n-am apucat să observ întoarcerea 
zeului din ape, nici plecarea acestuia. Când m-am oprit 
din citit ca să-mi aprind o ţigară, am observat doar că nu 
mai era nici canişul, nici moviliţa alcătuită din hainele 
înotătorului. Nu se zărea vreo urmă de-a celor doi 
tovarăşi nici altundeva prin preajmă. 

În fiecare seară, după cină, obişnuiesc să ies la o 
plimbare mai lungă pe malul mării. Când sunt puţin mai 
leneş sau prea obosit din pricina plajei şi înotului de 
peste zi, aleg drumul cel mai scurt, către un mic dig 
dinspre Estul staţiunii, mă întind pe un şezlong – ceea ce 
n-aş face cu nici un chip în timpul zilei, când prefer 
piatra insuliţei mele! – şi mă uit la stele sau înspre valuri, 
alternând paşnic aerosolii marini cu cei din fumul de 
ţigară. Dintr-o sticluţă de 50 de mililitri, iau din când în 
când câte o gură de whisky. Desigur, la origine, sticluţa a 
fost de uzo, dar prefer o băutură mai seacă, fără zahăr. 
Mai rar, însă mai energic, iau şi câte o gură de apă plată 
cretană. De obicei însă, nu mă simt prea obosit, aşa că 
aleg plimbarea pe esplanada de câţiva kilometri, până la 
bisericuţa din portul Hersonissosului.  

La capătul drumului, intru în bisericuţa pe o treime 
scobită în stâncă şi două treimi construită din piatră, mă 
reculeg câteva minute, aprind nişte lumânări pentru vii şi 
pentru morţi, apoi mă instalez pe o bancă de lemn din 
stânga bisericii, sub un chiparos. În seara aceea însă, am 
observat de la distanţă, cu destulă iritare, că băncuţa era 
ocupată, aşa că mi-am continuat plimbarea pe lungul dig 
care adăposteşte portul şi se termină cu un mic far cu 
lumină verde, dar foarte puternică. Seară de seară, sute de 
vaporaşe de pescuit, iahturi, şalupe şi chiar simple bărci cu 
motor mai mărişoare se odihnesc acolo şi e plăcut să auzi 
clinchetele provocate de legănarea lor pe apă şi de 
loviturile de geamanduri. Un sunet mai estompat totuşi 
decât cel pe care l-am auzit într-o altă noapte de vară, 
undeva mai la nord, într-un port de la Marea Nordului. 
Deodată, de la oarece distanţă, am observat că banca mea 
preferată s-a eliberat, aşa că am pornit voiniceşte spre 
scările de piatră ce duc spre bisericuţă. Am aruncat din 
mers geanta de pânză pe băncuţă în semn de ocupat, apoi 
am intrat în locaş pentru scurtul meu ritual de reculegere şi 
comemorare. Îmi place să mă aflu singur într-un locaş al 
Domnului, cum sunt şi alte multe locuri în care îmi place 
să fiu singur. Am ieşit, m-am aşezat pe băncuţă, mi-am 
pregătit ţigările şi sticluţa de 50 ml de whisky şi căutam 
prin geantă sticla de apă. În timp ce făceam toate acestea, 
mă gândeam la curcubeul ce apăruse deasupra mării, după 
o ploaie cu soare care nu durase nici măcar cinci minute. Îl 
admirasem, din balconul camerei, în vreme ce-mi savuram 
cafeaua de după masa de prânz.  

NEAŞTEPTATA APARIŢIE A LUI 
POSEIDON PE INSULA LUI ZEUS 

NEPTUNUL 
SCRIITORICESC 

 
Actul al II-lea. Alt scenariu, alte emoţii. Era la modă pe atunci 

dansatul în cerc – pesemne, „upgradare” a copilărescului „Am 
pierdut o batistuţă”. Interactiv, palpitant şi cât se poate de feminist. 
Aceleaşi reguli, aceleaşi nelinişti pentru ambele sexe: cine îl/o va 
pune să ghicească în ce mână se ascunde moneda? Spre cine va 
îndrăzni mai apoi el/ea să se oprească? Sfârşit de august 1989. Din 
cauza unor examene, nu mai puteam pleca din Bucureşti în luna lui 
Cuptor. Pe ultima sută de metri, tata a reuşit să facă un schimb – 
foarte avantajos, de altfel, fiindcă aveam onoarea, pentru prima şi 

... Punctul culminant al vacanţelor de la vilă era, pentru 
copii cel puţin, tradiţionalul „bal” de final de serie, în două 
acte: actul I – care cuprindea fel şi fel de concursuri cu premii 
şi diplome pentru cei mici (dans, recitare, desene, costume) şi 
mai puţin mici (Miss Vila Scriitorilor, Miss Scorpia de 
Platină...) – şi actul al II-lea – discoteca!!! Aveam mereu o 
cărticică de poezii la mine, special pentru această ocazie. Îmi 
plăcea să recit – acasă recitam în faţa oglinzii, ore în şir, de 
regulă, poezii lirice triste. Ultimul bal la care am participat în 
calitate de „concurentă” a fost, cred, în vara lui ’88, când am 
recitat din Eminescu, în faţa „marelui juriu” şi a întregii 
audienţe, „Vreo zgâtie de fată”. Repetasem cu soră-mea 
câteva zile la rând, totul era pus la punct până în cele mai mici 
amănunte: când rosteam „...Sau mai mici şi mai plinuţe...”, mă 
uitam într-o parte anume, când rosteam   „... Sau mai svelte şi 
mai slabe...”, în altă parte; la „Toate peste-un sfert de 
secol/ Vai! Vor fi aproape babe” urma să îmi rotesc scurt 
privirea „îndurerată” peste întreaga audienţă feminină 
vizată. La ultima strofă, cel din urmă pumnal, nici nu mai 
conta încotro priveam, victimele fuseseră spulberate: „Şi 
zâmbesc atât de dulce/ Ca şi când ar fi de-a pururi!/ Toate 
graţiile de astăzi/ Or să fie-atunci cusururi”... Programul 
„artistic” era însă foarte variat, fiecare străduindu-se să 
vină în fiecare an cu ceva nou, frapant, care să-i pună în 
valoare talentele şi spiritul inventiv şi să stârnească, 
desigur, admiraţia publicului. În alt an, am interpretat, 
împreună cu Alexandra Fulga (nepoata lui Laurenţiu 
Fulga), un „dans ţigănesc” – premonitoriu, pesemne, 
pentru faima căpătată, cincisprezece ani mai târziu, de 
Ansamblul Şatra din Chişinău, peste drum de vilă, la noua 
„Cireşica”. Apoi, mi-i amintesc pe Tudor Chirilă, 
impresionând asistenţa cu flautul său fermecat, şi pe Ioana 
Flora, ireal de frumoasă, în rol de indiancă. 

ultima dată, de a locui în apartamentul numărul 1, din „vila 
veche”, cu vitralii, parchet, paturi matrimoniale şi 
cearşafuri brodate –, aşa încât pe 16 august eram la 
Neptun! Plăcut, dar straniu. Altă atmosferă, altă lumină, 
lumină de început de toamnă. Copiletul era, şi el, altul 
acum – Lizuca (fiica cea mică a lui D.R. Popescu), Costas 
şi Ioachim (doi dintre cei cinci copii ai lui Ioan 
Alexandru), Comănel şi Ana-Maria (copiii lui Coman 
Şova), Ioana (nepoata Violetei Zamfirescu), Adrian (al lui 
Dumitru Matală), Raluca şi cu mine. Acalmie. În acea 
vară, nu cred să fi avut bal sau seri dansante – pare-mi-se, 
nici nu ni se mai permitea de „sus” să punem muzică după 
ora zece seara. 1990 – la răscruce de vremuri! Exuberanţă, 
entuziasm, trei baluri în două săptămâni, multă muzică, 
multă zbânţuială, descătuşarea firească de după Revoluţie 
combinându-se cu încântătorul şi irepetabilul tembelism al 
vârstei. Dincolo de 1994. O nouă etapă. Marea „în doi”. 
Romantism bulversant. Vila era aceeaşi, eu eram alta. 
Trebuia să fiu alta. Responsabilă, serioasă şi vrednică de 
„titlul nobiliar” moştenit. Deşi credeam că mă maturi-
zasem suficient cât să mă pot considera şi comporta ca o 
fiinţă independentă, iată că, acolo, la vilă, mă simţeam ca o 
orfană. (Re)cunoşteam tot mai puţină lume şi mă 
(re)cunoşteau tot mai puţini. „Greutatea” mediului, de care 
abia acum începeam să devin conştientă, mă intimida, mă 
copleşea. Salutam pe toată lumea, dar nu puteam trece 
dincolo de această comunicare minimală, formală; pe 
terasă nu-mi venea să mă opresc – era locul lor, al 
scriitorilor. Aş fi vrut să fiu invizibilă. Mă simţeam 
stingheră, fără repere, ca o intrusă în... propria-mi casă. 
 
 

Ozana CUCU-OANCEA 
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Cu cel mai mare folos le vor citi însă cei care manifestă 
constant o încredere neclintită în raţionalitatea propriilor 
opinii şi comportamente. Dar tare mă tem însă că aceştia vor 
fi prea captivaţi de contemplarea globului de cristal al 
propriei raţiuni pentru a mai avea timp şi pentru astfel de 
lecturi. Dacă vom înţelege că opiniile noastre iraţionale ne 
fac să ne umflăm în pene fără rost, ne blochează sistematic 
orice tentativă de explicare a lumii în care trăim, ne fac 
mereu să eşuăm în acţiuni şi ne pun pe picior de război cu 
ceilalţi, vom înţelege mai bine miza cărţilor lui Ariely şi 
vom avea motive serioase pentru a le răsfoi măcar. 

 

NORMANDIA, O ALTFEL DE FRANȚĂ 
 

(urmare din pagina 20) 
Mai ales primul orăşel, arhitectură conservată, în lemn, 

străduţe înguste, pitoreşti, rai al artiştilor. Loc de organizare  
a expediţiilor spre Lumea Nouă, în sec. XVI și XVII, de aici  
a plecat celebra expediţie a lui de Samuel de Champlain, în 
1608, care a fondat oraşul Québec în Canada.  Deauville, 
oraş balnear cunoscut în lumea întreagă, se desfăşoară aici 
un festival de film  celebru, ni se arată hotelul în care au stat 
mari stele ale ecranului. La cazinou, și acesta celebru, 
doamne care și-au uitat vârsta, bine conservate, trag de 
butoane și manete, „dau la păcănele”, cum zice cumnatul 
meu de la Ungureni despre vărul său, avem și acolo aşa 
ceva. Beaumont en Auge, sat istoric, printre cele mai 
frumoase din Calvados. La Cambremer, oprire pentru a 
vizita o exploatare cidricolă, ferma e specializată în 
producţia de cidru și calvados, degustăm fără să ne 
entuziasmeze. Mai catifelat e cel de trei ani, cel foarte vechi 
e prea dur. Beuvron-en-Auge, gratificat cu expresia „le plus 
beaux villages de France”, patrimoniu arhitectural, stil 
normand tipic, case în colombages (grinzi de lemn, 
alternând cu pământ, un fel de chirpici), datând din secolul 
al XVII-lea, un vechi auberge, Boule d’Or (sec. XVIII). 
Mont Saint Michel, o afacere de 3.000.000 de vizitatori pe 
an, nu mai are nimic care să amintească de vechea mânăstire 
și de origini. Totul e lumesc, comercial, aerul mistic s-a 
evaporat. Abaţia Saint Michel și statuia protectorului 
(plasată la 170 metri altitudine), ca și întreaga aşezare, este 
punctul turistic cel mai vizitat din Normandia, în 2006 au 
fost 3.500.000 de vizitatori; al doilea din Franţa, după l’Île-
de-France, adică Parisul și tot ce e în jur. Elementele abaţiei 
sunt clasate monumente istorice, figurând din 1979 pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO. În comună mai locuiesc 
azi 42 de locuitori (pe la 1850 erau peste o mie!), la 
numeroasele magazine de suveniruri, restaurante și hoteluri 
vin zilnic angajaţii din împrejurimi. Furnicar, la ieşire 
întâlnim în cale un restaurant celebru pentru omletele sale 
pufoase, Mère Poulard (a decedat în 1931, la 80 de ani; 
seara, la hotel, citesc în ziarul regional, Ouest-France, un 
reportaj de o pagină despre încercarea unei ziariste de a se 
angaja acolo pentru a afla secretele celebrei omlete). 
Cancale, pitoresc port breton, reputat pentru recoltele de 
huitres, toate restaurantele din piaţă anunţă aceasta 
delicateţă. Ca și faimoasele galette de sarrasin. Apoi 
splendide panorame, pe malul mării, până la St. Malo, oraş 
de corsari, susţinut de regii Franţei, staţiune balneară 
cunoscută, destinaţie preferată în Bretania. Nu avem timp să 
vizităm muzeul corsarilor, păcat. Punctul forte al zilei e 
vizita în orăşelul Bayeux, conservând o arhitectură 
medievală care-i conferă distincţie, dar, mai ales, celebra 
Tapisserie de Bayeux (Calvados), o broderie lungă de 70 de 
metri, clasată „Mémoire du Monde” de UNESCO. 
Celebrează cucerirea Angliei de către Guillaume, duce de 
Normandia (William Cuceritorul!), realizată în secolul al 
XI-lea, după bătălia de la Hastings (14 octombrie 1066). 
Animale mitologice, nave vikinge, cavaleria normandă și 
saxonă, modul în care şiretul normand a exploatat 
slăbiciunile lui Harold, pretendentul la tronul Angliei. 
Tapiseria e considerată azi o operă de propagandă, dar și o 
sursă inestimabilă de documentare despre secolul XI, despre 
condiţiile de viață de atunci, modul în care se pregătea o 
expediţie, statutul seniorilor participanţi, originile rasiale ale 
combatanţilor, soldaţi și comandanţi, vestminte,  castele, 
tradiţii. O lectură a epocii, un document  care împlineşte 
curând o mie de ani. Wilhelm Cuceritorul ia puterea, ca rege 
al Normandiei și impune ocupaţia normandă în Anglia 
pentru 300 ani. La curtea Angliei se va vorbi franceza. 
Cuceritorii scriu istoria. Am vizitat și plajele debarcării, 
Omaha, Utah, cimitirul american, impresionant, emoţionant. 
Seara la Dinam, un orăşel frumos, medieval, cochet, la 
graniţa Normandiei cu Bretagnia, clasat oraş istoric și de 
artă; hotel de epocă, avem o cameră mare, frumoasă, altfel 
decât în hotelurile standard. Case cu catul doi și trei din 
lemn, deasupra trotuarului (pentru construcţia care plutea în 
aer nu se plătea impozit), unele au peste cinci sute de ani. 
Fotografiem câteva, ne plimbăm în miez de noapte ca printr-
un muzeu. În sfârşit  plouă, s-a lăsat rece la timp, în Franţa 
de sud e insuportabil de cald, am avut și noi două zile de 
caniculă, nu ca la Iaşi. Acum termometrul ajunge la 23 
grade, e bine. Dar ne întoarcem curând la căldurile noastre, 
după vis, urmează totdeauna trezirea. 

FIECARE CU ITALIA LUI… 
 

(urmare din pagina 20) 
Seara, pe la nouă şi jumătate, cinăm pe terasa împrejmuită 

de rogojini a unui Ristorante: rezemat de un capăt de zid, un 
ghiveci ştirb plânge după o floare, mesele zumzăie, cu greu 
găsim una liberă sub un copac. De undeva, apare şi un ospătar 
numai zâmbet, ne întinde meniurile, dispare. După un timp, 
suficient pentru a ne schimba de şapte, opt ori  mâncarea 
preferată, reapare, primeşte comanda, după cinci minute aduce 
apa şi vinul. Dar nu şi pahare.  

Trece sfertul academic vine cu una dintre salate. Îi arăt în 
internaţionala gestului sticlele. Înţelege rapid, zâmbetul larg îi 
descoperă canini ascuţiţi, se topeşte în larmă, curând avem şi 
pahare. Ni le umplem singuri, le golim însetaţi. O mână aşează 
încă o salată pe masă. 

Alături se instalează o familie întreagă, nu lipseşte nici 
sugarul, nici străbunicul, gălăgia lor dezinhibată îmi e 
simpatică. Râdem, vorbim, ciupim din salate. Doi, sau trei?, 
chelneri plimbă pe deasupra capului nostru farfurii uriaşe 
aburind aromitor. La noi nu se opresc. Barez cât pot de blând 
goana unuia dintre ei: „Pizza?” Repetăm comanda, după vreo 
douăzeci de minute ne luptăm  cu aluatul fraged şi cald. Plata 
se face la intrare. Ne strecurăm prin holul întunecos, printr-un 
colţ de bucătărie, tot spaţiul e folosit până la ultimul centimetru 
pătrat, apoi printr-un alt hol, traversăm restaurantul, câţiva inşi 
hohotesc cu vinul roşu în faţă, achităm nota. A doua zi, 
îndemnaţi de admiraţia lui Goethe pentru luxul artistic al  
clădirilor Vicenzei, programăm o incursiune exclusiv culturală. 
După Villa Da Porto Colleoni, urcăm la renumita La Rotonda, 
construită tot de Palladio. Conform teoremei cercului înscris în 
pătrat, ea include o rotondă cuprinsă între patru faţade ionice, 
reamintind de muzicalitatea simetriilor clasice. Apoi Palazzo 
Chiericati, proiectat de asemenea de Palladio, cu portic dublu, 
sus pe arhitravă statui în dulcele stil clasic străjuiesc albastrul 
cerului de mai. Nu mă întreb cât de bogat a fost nobilul 
Chiericati, binecuvântez doar vremea în care artiştilor li se 
îngăduia să-şi manifeste pe deplin forţa creatoare. Tresar 
deodată: o sexagenară pedalează alert pe sens opus, coşul din 
spate îi cam dezechilibrează bicicleta. Şoferii nu o înjură, nu 
râd, nu o claxonează. O ocolesc. Cu capul acoperit de o cască 
zdravănă, un puşti de maximum 12 ani, face slalom printre 
maşini pe un scuter. În jur, case vesele, de dimensiuni normale, 
cu flori dispuse în cele mai  neaşteptate „vase”: o fostă oală de 
supă roşie, un ghiveci în formă de cizmă spartă, o cană fără 
toartă, un soi de potir în şapte petale, o jardinieră din care curge 
miraculos o perdea de muşcate roz etc. Amănunte  ale Italiei 
mele: o Românie mai  înstărită şi mai curată, cu oameni la fel 
de volubili în zgomotoasa lor latinitate, dar mai civilizaţi. Mai 
senini. Mai zâmbitori. Mai norocoşi la urma urmei. 

 

NEAȘTEPTATA APARIȚIE… 
 

(urmare din pagina 21) 
I-am răspuns că în limba mea se spune „rachiu”, ceea ce 

însemna că am împrumutat de la ei dacă nu neapărat reţeta 
produsului, atunci măcar numele acestuia. Am rămas împreună 
vreo oră, sporovăind în cel mai aiurea amestec de limbi posibil. 
Am terminat sticla. Avea 72 de ani, era preot aici de peste 30 
de ani. Mai înainte fusese căpitan de vapor. Îşi pierduse prima 
soţie în vreme ce se afla pe mare, pe când se întorcea dintr-o 
călătorie lungă din America de Sud. I-a trecut pofta călătoriilor 
şi s-a înscris, pe la 35 de ani, la teologie pe continent. A slujit la 
început în satele Cretei, dar când a fost posibil, în urmă cu peste 
20 de ani, s-a stabilit aici, în biserica săpată în stâncă, la doi 
paşi de mare. Slujeşte după tipic, dar în rest se obişnuise să lase 
bisericuţa deschisă, în paza lui Dumnezeu. Doar de vreo trei 
ani, în urma unor mici furturi şi stricăciuni provocate de cei 
care începuseră să se adăpostească noaptea acolo, a început să 
vină pentru a o încuia când se apropie miezul nopţii. Şi-a 
pierdut şi a doua soţie, dar măcar de data aceasta se afla acasă, 
alături, asistându-i lunga agonie şi veghindu-i sfârşitul. Îşi 
povestea viaţa liniştit, în amestecul de limbi la care ajunsesem 
împreună, eu majoritar în franceză, el mai mult în engleză, dar 
ne înţelegeam destul de bine – era împăcat şi cu lumea, şi cu 
sine, şi cu Cel de Sus. A văzut punga cu mica reproducere pe 
lemn a unei icoane celebre în Grecia a Sfântului Dimitrie, 
patronul tatei, şi m-a întrebat dacă nu vreau s-o sfinţească. Am 
vrut, desigur. Nu-mi dau seama de ce va fi simţit nevoia să mi 
se spovedească, poate pentru că eram un străin, Străinul. 

Am băut ultimul pahar. Ne-am strâns mâinile urându-ne 
kali nichta şi s-a îndreptat spre scuter. Înainte de a ajunge el 
acolo, canişul, pe care îl pierdusem din atenţie, se şi aşezase pe 
mica punte şi dădea din coadă. A pornit motorul, m-a salutat 
marinăreşte de data aceasta şi a plecat pe alee, în jos, lăsând în 
urmă sunetele tot mai estompate ale maşinăriei şi lătratul vesel 
al câinelui. Am rămas aşezat pe băncuţa de sub coroana 
chiparosului, am mai fumat o ţigară, poate chiar două, apoi    
m-am ridicat de pe bancă şi am luat-o agale spre hotel. Mă 
gândeam că va trebui să mă trezesc foarte devreme pentru 
vizita planificată, a doua zi, la peştera în care s-a născut Zeus. 
Ce chestie, totuşi! Să-l întâlneşti pe Poseidon în chip de slujitor 
al lui Christos! Pe insula lui Zeus. 

 

NIȘTE MOCOFANI! 
 

(urmare din pagina 8) 
Reticenţa Occidentului în a extinde practica scuzelor şi faţă 

de est-europeni mai are un temei: aceştia sunt refractari faţă de o 
asemenea practică, nu vor să o imite şi nu o folosesc în relaţiile 
dintre ei. Guvernanţii Rusiei actuale nu au nici un impuls în a-şi 
cere scuze pentru rapturile teritoriale comise pe seama tuturor 
vecinilor din jur. Moştenitorilor şi urmaşilor celor ce au născocit 
şi au practicat lupta de clasă nici nu le trece prin gând să-şi ceară 
scuze victimelor gulagului. Imitatorii modelului sovietic din ţările 
vecine, au rămas imitatori şi în această privinţă. În Estul sălbatic 
nu-i loc de scuze!   

De altfel, mi se pare că rezervele est-europenilor faţă de 
folosirea practicii scuzelor au şi o parte bună. Având în vedere 
infinitatea nedreptăţilor şi crimelor din istoria umanităţii, dacă   
s-ar generaliza practica scuzelor, un val de scuze ar mătura 
Pământul şi nu am avea suficientă cenuşă de pus pe cap, întrucât 
s-a răspândit folosirea gazelor naturale drept combustibil, în locul 
materialelor lemnoase şi a cărbunilor. Scuze! 

 

ÎNCERC MEREU… 
 

(urmare din pagina 12) 
Până la următorul nostru interviu vă veţi convinge că 

proporţiile se vor schimba. Vorbind despre regizor în general, 
aştept de la el să fie un gânditor, să mediteze asupra vieţii; nu în 
sensul de a ne da soluţii, ci de a pune în discuţie teme pertinente, 
importante, în aşa fel încât să prilejuiască omului foarte grăbit 
numit Spectatorul prilejul unor introspecţii esenţiale. 

– Ce tip de piese agreează publicul botoşănean? 
– Unii spun că ar prefera doar comediile, că nu vrea decât să 

râdă pentru a uita de problemele de fiecare zi. Nu cred total într-o 
asemenea idee. Să vă dau un exemplu: în una din stagiunile 
trecute s-a jucat „Năpasta”, în regia lui Adrian Carauleanu, cu 
câţiva actori ai teatrului aflaţi în formă bună. Ei bine, spectacolul 
a prins la public, demonstrându-ne că a da credit total comediei 
este o exagerare. Din păcate, însă, exagerările sunt specifice 
românilor. Am fost când excesiv de obedienţi spre Moscova, 
când excesiv de obedienţi spre Washington. E o atitudine ce se 
regăseşte şi în lucrurile mărunte. Ar fi de dorit, cred, un repertoriu 
care să nu fie unilateral construit. 

– În general vorbind, sunteţi un director optimist în privinţa 
viitorului teatrului? Nu mă refer strict la teatrul instituţional, ci 
la teatru ca artă. 

– În nici un caz nu voi fi pesimist. Se pot schimba 
mecanismele interioare ale unui teatru; el poate deveni unul de 
proiecte, fiind nu subvenţionat în totalitate de comunitate, ci doar 
ajutat, aşa cum erau ajutate trupele din perioada interbelică. De 
mii de ani se tot găsesc unii să anunţe moartea teatrului. Nu se va 
întâmpla asta! Trebuie să găsim puterea şi căile cele mai potrivite 
pentru a contribui şi cu teatrul la reconstrucţia omului, în 
adevărata sa măsură. Teatrul, ca şi celelalte arte, trebuie să 
inoculeze în continuare omului capacitatea de a se bucura de un 
răsărit de soare, de mirosul unei flori şi aşa mai departe.  

– Domnule director, vi s-a mai spus vreodată că sunteţi un 
idealist? 

– Da, şi aşa voi rămâne, indiferent de feluritele deziluzii, 
indiferent de încercările vremurilor…    

 

IRAȚIONALUL… 
 

(urmare din pagina 15) 
Ariely demonstrează falsitatea unui astfel de crez fordist 

astăzi. Cu cât participantul la un proiect execută doar un segment 
din munca aferentă, cu atât va fi mai lipsit de viziunea şi sensul 
întregului proiect. Consecinţa va fi aceea că un astfel de lucrător 
va fi mai ineficient în tot ceea ce face. În absenţa înţelegerii 
sensului global al proiectului, lucrătorul ajunge să se simtă, 
precum personajul lui Charlie Chaplin din Timpuri noi, o rotiţă 
insignifiantă într-un mecanism necunoscut, un mecanism care îl 
înghite. Altfel spus, eficienţa unui angajat depinde nu numai de 
priceperea sa în efectuarea câtorva operaţii, cât şi de măsura în 
care scopul urmărit are un sens clar pentru acesta. Un sens pe 
care să şi-l poată asuma în calitate de OM.  

Un ultim exemplu de credinţă „raţională” disecată 
experimental de Ariely este una legată de modul în care reuşim să 
facem faţă unor schimbări dramatice din propriile noastre vieţi. 
De pildă, credem că moartea unuia dintre părinţi sau divorţul de 
partenerul de viaţă sunt evenimente care ne-ar produce o 
suferinţă atroce, evenimente peste care nu am putea trece. Totuşi, 
cei mai mulţi – depăşind durerea de moment – ajung pe termen 
mediu şi lung într-o „stare de bine” rareori inferioară calitativ 
celei de dinaintea evenimentului tragic. Ariely crede că vinovată 
de această stare de lucruri este capacitatea noastră de adaptare 
hedonică. „Pe termen lung nu reuşim să fim atât de fericiţi 
precum credeam că vom fi atunci când ni se întâmplă lucruri 
bune şi nici atât de nefericiţi pe cât ne aşteptăm atunci când ni se 
întâmplă lucruri rele” (p. 188). 

Cărţile lui Ariely ar trebui să fie lecturi obligatorii pentru 
orice psiholog, sociolog, economist, specialist în marketing sau 
publicitate. Le recomand mai ales celor interesaţi de modul în 
care se poate construi un design experimental pentru a testa cele 
mai năstruşnice idei privind comportamentul uman. 
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o revistă nouă

Director: Nicolae TURTUREANU (n.turtureanu@clicknet.ro); Redactor şef: Nicolae PANAITE 
(npanaite@editalfa.ro); Redactor-şef adjunct: Ştefan OPREA; Secretar general de redacţie: Mircea Radu 
IACOBAN (mriacoban@yahoo.com) 

DILEMA VECHE suspectează ru-
brica noastră, MOMENT, c-ar fi inspi-
rată din dilematica Cu ochii-n 3,14 – 
cum s-a scris în „Dilema veche” nr. 378 
din 12-18 mai 2011. N-o fi invers? 
Rubrica MOMENT a văzut lumina zilei 
la Iași, în 1966! 

* 
 

ÎNTR-UNA DIN LUNGILE seri ale 
acestei veri, am avut de ales între a citi 
ceva „bun” sau a privi la sticlă (sau lcd, mă 
rog). Am lăsat la o parte Libertatea (lui 
Varga Ioan Lucian – cine o mai fi şi ăsta?) 
şi am ales-o, ca în fiecare joi, pe burlăciţa 
de serviciu a antenelor. Din primele minute 
sunt luat prin învăluire cu texte precum 
„banii aduc fericirea, dar fericirea se 
creează în doi”, „copii ştii să faci? Hai să 
vedem dacă avem ce discuta înainte, în 
timp ce şi după”… Trebuie să recunosc că 
răspunsurile „domnișorilor”, care se întrec 
în a cuceri „ultima redută” (adică 
burlăciţa), sunt de cele mai multe ori, mai 
„blonde” decât blonda lui Bote.  

Minutele trec pe nesimţite cu discuţii 
savante despre viaţă, iar pauza binevenită 
îmi oferă libertatea (mă repet – nu a lui 
Varga Ioan Lucian, recent lansată… la apă) 
de a schimba canalul, ca să aflu că Oana 
Roman „chiar dacă nu are talie subţirică, 
nu are picioarele grăsuţe, arătând bine” 
(puţin uimit, la „modul bun”), că N. 
Ceauşescu a mâncat, prin 1936, o cafea cu 
lapte (cum reiese dintr-o declaraţie a 
geniului scorniceştean), că romantismul lui 
Mândruţă (Lucian) vine din Jules Verne 
(no comment!), sau ce brunetă (ca să nu 
facă discriminare de blonde) a mai 
„călărit” edilul-şef al Constanţei prin 
cluburile mamaiene, ca să revin de unde 
am pornit această călătorie prin grădina 
carpată după găina flambată, la „focoasa 
din Valea Jiului”, se-nţelege că este vorba 
despre Bianca, care tocmai primea un 
răspuns la întrebarea „Cum mă vezi?”: 
„Sensibilă. Te-am văzut la televizor”. 
Închid antenele, nu înainte să aflu că în 
această grădină există şapte doamne cu 
numele de familie Curu şi trei domni 
Pizdelea. 

* 
 

ȘTIAȚI CĂ Răzvan Theodorescu îl 
admiră pe Bănel Nicoliţă; Mihai Bendeac îl 
admiră pe Petre Roman; Adelina Pestriţu îl 
admiră pe Mădălin Ionescu; Adelina 
Pestriţu îl admiră şi pe Ion Iliescu; Monica 
Columbeanu o admiră pe Mihaela 
Rădulescu; Honorius Prigoană o admiră pe 
Elena Băsescu; Maria Dinulescu o admiră 
pe Monica Columbeanu; Sişu o admiră pe 
Inna; Christian Ciocan îl admiră pe 
Helmuth Duckadam; Bogdan Stancu o 
admiră pe Adelina Pestriţu; Rodica 
Popescu Bitănescu o admiră pe Monica 
Columbeanu; Toader Paleologu o admiră 
pe Elena Udrea; Andreea Marin Bănică o 
admiră pe Nicoleta Luciu; Corneliu Vadim 
Tudor o admiră pe Oana Zăvoranu; Andrei 
Gheorghe o admiră pe Ramona Gabor; 
Simona Pătruleasa o admiră pe Andreea 
Esca; Amalia Năstase o admiră pe Andreea 
Raicu. Noi îi admirăm la fel pe toți! 

 

* 
 

MARŢI DIMINEAŢA. Beau cafeaua 
şi-mi citesc horoscopul într-un ziar din Iaşi: 
„Norocul este mai aproape de dvs. Decât 
credeţi (...) această zi este a norocului.” Tot 
horoscopul peştilor, tot pentru marţea cu 
pricina, într-un ziar central: „Astăzi vă este 
scris ca nimic să nu vă reuşească.” Aferim! 

M O M E N T
LA PRIMA ORĂ A ZILEI, pe un 

post serios de televiziune, Monica Tatoiu 
ne-a prevestit, cu o lacrimă (omenească!) 
în colţul ochiului drept, moartea chirur-
gului Pesamosca, după care, pe alt post-
concurent, s-a aruncat, ca o leoaică, asupra 
politichiei „aberante” a opoziţiei (fără 
regrete). Sătul de această variantă feminină 
a lui C.V. Tudor, m-am oprit puţin la 
mama Fetei-cu-părul-de-aur, o veritabilă 
Vitoria Lipan a zilelor noastre, care a 
reconstituit, pas cu pas, ultima parte din 
viaţa Mădălinei M. şi a monstrului din 
Botoşani-Ness, pe numele său neaoș Petru 
Mircea. Am vizitat şi peretele de FaceBook 
al Monicăi Tatoiu: „Suntem atat de 
debusolati, ne risipim deoarece nu avem 
puterea sa ne rupem de detalii. Timpul 
trece repede si la sfarsitul zilei nu ramane 
nimic. Suntem la fel de tristi si nemultumiti. 
Cred ca trebuie sa incepem cu noi schim-
barea. Eu asta simt la acest inceput de 
toamna zbuciumata”. Până la urmă, tot 
Mariana Zăvoranu e mai cool decât 
Monica Tatoiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNTÂLNIM PRETUTINDENI in-
scripţia „Şantier în lucru”. Specificitate 
românească! Ce-i aia „şantier”, dacă nu un 
loc în care... se lucrează? Şi cum să fie „în 
lucru” un loc în care... se lucrează? Nu-i 
vorba doar despre o bâlbă tautologică, cât 
mai degrabă despre o mentalitate păgu-
bitoare, astfel justificându-se existenţa unor 
şantiere în care, de fapt... nu se lucrează. 
Destule, adicătelea. 

 

* 
TEXTE DE MUZICĂ UŞOARĂ: 

„Când o fereastră din inima ta/ Se deschide 
larg către lume/ Lasă iubirea să intre prin 
ea/ Să ajungă la inima ta.” Noroc de 
precizarea din ultimul vers, altfel iubirea 
ajungea, cine mai ştie, prin gara Basarab. 
Alt text (trupa „Bambi”): „Cred c-o să-i fac 
mereu concesii/ căci e un puşti drăguţ şi cu 
impresii”. Cugetare la concurenţă cu „Şi 
dacă mâine nu vei fi a mea/ Totuşi o să 
rămâi în inima mea” (trupa „Anca”). Ce să 
mai comentezi? 

* 
UNDE-I SIMPLITATEA şi buna 

cuviinţă a costumului popular românesc? 
Soliştii se învesmântează în grele mantii 
brodate, demne de curtea lui Papură Vodă, 
poartă cu sumeţie bundiţe tivite cu fir aurit 
şi nădragi mai încărcaţi cu motive florale 
decât acoperământul Mariei de Mangop! 
Care zonă etnografică e reprezentată în 
aiuristicile drapaje? Evident, nici una! 
După ce că textele sunt cum sunt – adică, 
în mare măsură confecţionate de „staff”-ul 
fiecărui solist (şi trecute ilicit în contul 
creaţiei folclorice), iată că şi constumaţia a 
luat calea contrafacerii calofile, iscându-se 
o adevărată competiţie a prostului gust 
împopoţonat. De la o emisiune la alta, 
portul popular românesc tradiţional este tot 
mai mult înlocuit cu fantasmagorice 
odăjdii „de firmă”, fiecare străduindu-se să 
rupă gura concurenţei. („Întotdeauna un 
prost va găsi un altul şi mai mare, care să-l 
admire”, spunea Boileau). Simplitatea 

trăistuţei şi opincilor purtate de Sofia 
Vicoveanca pare a fi interpretată acum 
drept semn de sărăcie nedemnă în vârtejul 
strălucirii calpe a societăţii de consum: hai 
să ne împopo-ţonăm cât mai spectaculos, 
altfel ne-o ia înainte curtea regelui 
Cioabă! 

 

* 
DIN COLUMBUS, Ohio, primim 

vestea că se află în plină desfăşurare 
„Săptămâna cărţilor interzise”. După 
prima ediţie (1982), în fiecare a doua 
săptămână din septembrie, asociaţiile de 
părinţi, congregaţiile, şcolile etc. 
îmbogăţesc lista iniţială cu alte titluri 
supuse interdicţiei. Printre acestea se află 
„Tom Sawyer” de Mark Twain (motivul: 
în carte se vorbeşte despre negri şi nu 
despre afro-americani), „De veghe în 
lanul de secară”, de J.D. Salinger, alături 
de „Să ucizi o pasăre cîntătoare”, roman 
pentru care autoarea, Harper Lee, a primit 
Premiul Pulitzer. Anul acesta, lista 
lucrărilor interzise s-a îmbogăţit cu încă 
20 de titluri. 

 

* 
 

AFLATĂ ÎN „capitala istorică şi cel 
mai frumos oraş al Bucovinei” – Cernăuţi, 
desigur – Doina Cernica mărturiseşte (în 
Ateneu, aug.-sept. a.c.) uimiri, revelaţii şi 
derute care configurează creşterile şi 
descreşterile acestei urbe, de mândră 
simţire românească (şi nu numai). Punctăm 
doar câteva „revelaţii” ale eseistei: la 
Primăria Cernăuţi, în Sala de Consiliu, 
pereţii sunt tapetaţi cu tablourile primarilor 
aşezării. „Între ei, desigur, şi români ca 
Nicu Flondor, Radu Sbiera, Barbu 
Grigoroviţa, însă nu şi cunoscutul „drept 
între popoare” Traian Popovici, cu numele 
înscris în sanctuarul Yad Vashem din 
Ierusalim pentru salvarea a circa 20.000 de 
evrei de la deportare...”; un document 
reproduce, după originalul de la Moscova 
(!), prima atestare a Cernăuţiului 
(coincidentă, de altfel, cu a Iaşului); „fosta 
Piaţa Unirii, cu un nemaiexistent astăzi 
Monument al Unirii” e străjuită de statuia 
lui Taras Sevcenko; „cea mai frumoasă 
stradă a oraşului, Kobyleanska, fostă 
Hernstrasse, în perioada austriacă, Iancu 
Flondor, în perioada interbelică”; „Piaţa 
Teatrului, fostă Piaţa Vasile Alescandri”; 
„fostul Teatru Naţional, azi Teatrul 
Dramatic-Muzical „Olga Kobyleanska”; 
fosta reşedinţă a Mitropoliei Bucovinei, 
astăzi Universitatea Naţională Yu. 
Fedcovici”; „Sala Sinodală, Sala de 
Marmoră, Sala Albă de astăzi, unde s-a 
votat în 1918 Unirea Bucovinei cu Ţara”; 
„fosta Sală de Şedinţe a Mitropoliei, astăzi 
Sala Roşie, unde a fost semnat, la 17 iunie 
2003, Tratatul dintre România şi Ucraina 
privind regimul juridic de frontieră; 
întâlnirea cu colegi din presa românească, 
dar nu şi cu scriitorii cernăuţeni Vasile 
Tărâţeanu, Mircea Lutic, Ilie Tudor Zegrea, 
Grigore Crigan, Grigore Gherman, Marin 
Gherman ş.a., care au lipsit, fie plecaţi la 
alte manifestări, fie neinvitaţi”; „faptul că 
un tânăr român, crescut şi şcolit în limba 
română în învăţământul preuniversitar, nu 
poate să devină student la Filologie 
Română şi Clasică fără un examen în limba 
ucraineană.” Acestea şi încă multe altele 
sunt oglinzi în care se vede trecutul şi 
prezentul unui oraş prin care dulcea 
Bucovină „se reîntregeşte în  buchetul 
valorilor”. După cum s-ar părea, singura 
reîntregire posibilă.    

N. IRIMESCU  
 

SSPPOORRTT  

  

              AAvvee,,  PPooppaa!!  
 

Politehnica nu se mai numește Politehnica! Adio, 
deci, tradiție, și – ca în romanța aceea dulceagă – adio-
ntregului trecut! Dar nu-i, aici, nicio noutate, căci s-a mai 
întâmplat așa ceva: fanii de altădată ai echipei ieșene – 
câți vor mai fi fiind – își amintesc, desigur, că, prin anii nu 
știu care (’60, parcă), în Iași erau două echipe de B, 
Politehnica și CFR, care își scoteau ochii reciproc, spre 
bucuria și folosul adversarilor. Nici studenții, nici ceferiștii 
nu reușeau să promoveze în prima divizie și atunci un 
cap înțelept (habar n-am al cui) a zis: hai să facem o 
fuziune, să punem la un loc jucătorii buni din cele două 
echipe, să realizăm una competitivă, capabilă să 
promoveze, iar a doua să-și asume rolul de 
cenușăreasă. Zis și făcut. Așa s-a născut CSMS. 
Cealaltă a primit numele de Unirea. Toate speranțele 
promovării se puneau în cea dintâi. Numai că lucrurile 
mergeau pe invers (scuzați ambiguitatea termenului!), 
adică în fruntea clasamen-tului s-a situat echipa 
ciurucurilor, iar CSMS se zbătea neputincioasă la subsol. 
Afectat de situație, dar și plin de ironie, un student 
politehnician a publicat atunci următoarea epigramă 
(bazându-se pe ideea că fotbaliștii de la CSMS primeau 
gratuit o masă la cantină și un loc în cămin): Știe toată 
omenirea/ Că în frunte stă Unirea,/ Mai la coadă – 
coada-i grasă/ Stă echipa CaSă-MaSă. Până la urmă, 
însă, lucrurile au ieșit bine. A venit un antrenor, 
Unguroiu, care avea și un fecior, Puiu – un excelent 
înaintaș – și echipa a promovat în prima divizie. A mai 
venit, apoi, Teașcă, adică nea Titi (care acum, 
antrenează o echipă de îngeri!) și Iașul a început să 
însemne ceva în fotbal. Au fost cei mai frumoși ani... 

Acum, când am văzut că echipa se numește din 
nou CSMS, bineînțeles că am tresărit... plăcut. La fel 
de plăcut mi-a fost să aflu că a revenit Ionuț Popa. 
Omul ăsta a făcut câte ceva în fotbalul ieșean și sunt 
convins că va mai face. Așa că Ave, Ionuț Popa! 

Ei, și acum despre durerea cea mare, adică despre 
Națională: calificarea s-a dus pe apa sâmbetei, deși 
francezii – așa mult mai buni decât noi cum sunt – erau 
de bătut. Cu un pic de noroc (de care noi n-avem 
deloc, arză-l focul de noroc!) și Nicoliță și Goian ar fi 
putut da gol. Dacă la acea centrare în careu a lui Bănel 
s-ar fi aflat Voica-damigeană, le-ar fi arătat francezilor 
cum se înscrie un gol cu capul (nu cu piciorul, cum a 
încercat Goian). Dar asta-i situația. Fără cei câțiva 
fotbaliști buni pe care îi avem, dar pe care îi doare-n cot 
de Națională, n-o să facem mare brânză nici de-acum 
încolo, oricât am avea încredere în „înțelepciunea” lui 
Pițurcă (așa a zis cineva la tv. – că Pițurcă e un 
înțelept! Ptiu, drace!). 

De Arena Națională ce să zici? O minune! Adevă-
rată tichie de mărgăritar. Dar cum, Doamne, iartă-mă!, 
să te lași păcălit de niște escroci-gazoniști care și-au 
bătut joc de o bijuterie de stadion?! Până și Bulă și-ar fi 
dat seama de cacialma, numai înțelepții noștri diriguitori 
n-au băgat de seamă că au fost trași în piept. S-a 
întâmplat ca în povestea cu vaca bună de lapte care, 
după ce umple donița, îi dă cu piciorul și o varsă. Și 
încă ceva legat de acest eveniment fotbalistic: 
povestea cu Imnul Național. Nu atât cu felul cum l-a 
cântat Marcel Pavel (nesuferită persoană!), ci cu 
discuțiile de după... Pe cine putea intervieva o 
domnișoară tv., dacă nu pe Gigi Becali (fără multi-
zilnica prezență a căruia flăcăii televizoriști ar ajunge să 
mănânce doar mămăligă goală). Și ce a spus înțeleptul 
și bigotul Gigi? Că pe el nu-l interesează Imnul 
Național, că el vine la meci să vadă fotbal, nu să 
asculte imnuri! Și – afirmație incredibilă și jignitoare la 
adresa întregii națiuni: „Dar ce, Imnul înseamnă 
valoare?!” Valoare pentru el e numai ceea ce se poate 
număra, așa cum numără zilnic – tot la televiziune – 
teancurile de bani, sfidând sărăcia națională. Degeaba 
încerca domnișoara tv. (cu prea multă timiditate, dacă 
nu cumva chiar cu teamă) să-l aducă pe calea cea 
bună. A rămas pe-a lui. Și sunt absolut sigur că nimeni 
nu se va sesiza și nu va deschide Constituția să vadă 
ce stă scris acolo despre lezarea simbolurilor naționale. 

O, țară tristă, plină de umor! 
 

Stelian OBREJA 

 



cronica veche 

 

24 

  ISSN: 2069-6701                          Revistă editată cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și al Fundațiilor ART 2007 și C.A.V.                               Blog: www.cronicaveche.wordpress.com  

P 

 

G
R
Ă

D
IN

A
 P

A
L

A
S

  
C

E
A

 M
A

I M
A

R
E

 IN
V

E
S

T
IŢ

IE
 P

R
IV

A
T
Ă

 D
IN

 R
O

M
Â

N
IA

 
ÎN

T
R

-U
N

 S
P

A
Ţ

IU
 C

U
 D

E
S

T
IN

A
Ţ

IE
 P

U
B

L
IC
Ă

 
 

P
la

nt
ăr

ile
 î

n 
gr
ăd

in
a 

pu
bl

ic
ă 

di
n 

ca
dr

ul
 a

ns
am

bl
ul

ui
 P

al
as

 a
u 

în
ce

pu
t 

în
 l

un
a 

iu
lie

 ş
i 

vo
r 

fi 
fin

al
iz

at
e 

în
 a

ce
as

tă
 t

oa
m

nă
. 

A
rb

or
i m

at
ur

i, 
un

ii 
cu

 î
nă

lţi
m

i î
nt

re
 8

 ş
i 1

0 
m

et
ri,

 a
rb

uş
ti 

de
co

ra
tiv

i î
n 

fo
rm

e 
şi

 c
ul

or
i 

de
se

bi
te

, 
pr

ec
um

 ş
i 

flo
ri 

sp
ec

ta
cu

lo
as

e 
au

 f
os

t 
tr

an
sp

or
ta

te
 d

in
 I

ta
lia

 î
n 

va
se

 ş
i 

co
nd

iţi
i s

pe
ci

al
e.

 C
os

tu
ril

e 
es

tim
at

e 
pe

nt
ru

 a
m

en
aj

ar
e 

se
 a

pr
op

ie
 d

e 
1,

5 
m

ili
oa

ne
 d

e 
eu

ro
. 

C
on

ce
pu

t 
de

 
pe

is
ag

iş
ti 

ro
m

ân
i 
şi

 
ita

lie
ni

, 
în

tr
eg

ul
 

sp
a
ţiu

 
ve

rd
e 

de
 

la
 

P
al

as
 

es
te

 
de

 
in

sp
ira
ţie

 r
en

as
ce

nt
is

tă
, 

du
pă

 m
od

el
ul

 c
el

eb
re

lo
r 

gr
ăd

in
i 

de
 l

a 
V

er
sa

ill
es

 (
F

ra
nţ

a)
 ş

i 
S

ch
ön

br
un

n 
(A

us
tr

ia
).

 „
D

if
ic

u
lt

at
ea

 a
 c

o
n

st
at

 î
n

 a
 c

re
a 

u
n

 a
re

al
 v

er
d

e 
g

en
er

o
s 

ca
re

 s
ă 

îm
b

in
e 

ed
if

ic
ii 

co
n

st
ru

it
e 

în
 

ep
o

ci
 

d
if

er
it

e,
 

cu
 

st
ilu

ri
 

d
if

er
it

e.
 

P
al

at
u

l 
C

u
lt

u
ri

i 
es

te
 

u
n

 
el

em
en

t 
vi

zu
al

 
im

p
o

rt
an

t 
al

 g
ră

d
in

ii 
P

al
as

 ş
i 

am
 g
ăs

it
 u

n
 c

o
n

ce
p

t 
ca

re
 s
ă 

g
en

er
ez

e 
u

n
it

at
e 

în
tr

e 
n

ev
o

ia
 d

e 
u

ti
lit

at
e 

a 
zo

n
ei

 ş
i a

rm
o

n
ia

 e
st

et
ic
ă”

, a
 p

re
ci

za
t 

D
av

id
e 

P
ro

ve
zz

a,
 a

rh
ite

ct
 p

ei
sa

gi
st

 la
 c

om
pa

ni
a 

L
E

M
S

C
A

P
E

 d
in

 It
al

ia
. 

A
m

pl
as

at
ă 

pe
 s

pa
ţiu

l 
fo

st
ei

 g
ră

di
ni

 a
 C

ur
ţii

 D
om

ne
şt

i, 
pe

 a
tu

nc
i 

în
 s

til
 o

rie
nt

al
, 

ac
tu

al
a 

gr
ăd

in
ă 

P
al

as
 p
ăs

tr
e

az
ă 

el
em

en
te

 d
in

 t
im

pu
l 

am
en

aj
ăr

ilo
r 

fă
cu

te
 d

e 
V

as
ile

 L
up

u,
 c

um
 a

r 
fi 

la
cu

l 
ci

rc
ul

ar
 ş

i u
n 

po
nt

on
 în

ch
is

 c
u 

fo
iş

or
 p

e 
lo

cu
l h

av
uz

ul
ui

 d
in

 E
vu

l M
ed

iu
.  

A
xu

l c
en

tr
al

 a
l p

ar
cu

lu
i a

 f
os

t 
sp

ec
ia

l g
ân

di
t 

pe
nt

ru
 a

 c
re

a 
o 

sp
le

nd
id
ă 

be
lv

ed
er

e 
P

al
at

ul
ui

 
C

ul
tu

rii
. 

A
st

fe
l, 

pe
nt

ru
 p

rim
a 

oa
ră

, 
la

tu
ra

 s
ud

ic
ă 

a 
ed

ifi
ci

ul
ui

 v
a 

fi 
pu

să
 î

n 
va

lo
ar

e 
pr

in
 v

eg
et

aţ
ie

 î
n

 
tr

ep
te

, 
og

lin
zi

 ş
i 

că
de

ri 
de

 a
pă

. 
S

că
ril

e 
de

 p
e 

ve
rs

an
t, 

ca
re

 c
on

du
c 

vi
zi

ta
to

rii
 s

pr
e 

P
al

at
ul

 C
ul

tu
rii

, 
su

nt
 b

or
da

te
 c

u 
ba

lu
st

ra
de

 m
on

um
en

ta
le

, d
in

 p
ia

tr
ă,

 p
en

tr
u 

a 
co

m
pl

et
a 

ar
hi

te
ct

ur
a 

cl
ăd

iri
i s

im
bo

l. 
 

O
 z

on
ă 

de
di

ca
tă

 m
uz

ic
ii 
şi

 c
on

ce
rt

el
or

, 
cu

 u
n 

pa
vi

lio
n 

vi
en

ez
, 

se
 a

flă
 î

n 
ve

ci
nă

ta
te

a 
te

at
ru

lu
i 

de
 

va
ră

, 
ca

re
 v

a 
av

ea
 a

pr
ox

im
at

iv
 4

00
 d

e 
lo

cu
ri.

 A
m

fit
ea

tr
ul

 v
a 

fi 
fo

lo
si

t 
şi

 p
en

tr
u 

pr
oi

ec
ţii

 c
in

em
a 

în
 

ae
r 

lib
er

. U
n 

ge
ne

ro
s 

pa
tin

oa
r 

va
 fu

nc
ţio

na
 ia

rn
a,

 ia
r 

în
 s

ez
on

ul
 c

al
d 

se
 v

a 
tr

an
sf

or
m

a 
în

tr
-o

 p
ia
ţe

tă
 

m
ul

tif
un

cţ
io

na
lă

, u
nd

e 
şi

 îm
pă

tim
iţi

i d
e 

ro
le

 ş
i s

ka
te

bo
ar

d 
se

 p
ot

 d
is

tr
a.

  
P

ei
sa

ju
l 

gr
ăd

in
ii 

va
 f

i 
co

m
pl

et
at

 d
e 

fâ
nt

ân
i 

ar
te

zi
en

e,
 p

ia
ţe

te
 î

ni
er

ba
te

, 
sp

aţ
ii 

la
rg

i 
de

 
pr

om
en

ad
ă 
şi

 d
e 

re
la

xa
re

. 
A

tr
ac
ţia

 p
rin

ci
pa

lă
 p

en
tr

u 
ce

i 
m

ic
i 

va
 f

i 
un

 f
as

ci
na

nt
 c

ar
us

el
, 

sp
ec

ia
l 

fa
br

ic
at

 în
 V

en
e
ţia

. 
A

pr
ox

im
at

iv
 3

0.
00

0 
de

 a
rb

u
şt

i ş
i 

50
0 

de
 c

op
ac

i, 
to
ţi 

ac
lim

at
iz

aţ
i, 

vo
r 

co
m

pu
ne

 u
n 

ve
rit

ab
il 

„p
lă

m
ân

 v
er

de
” 

pe
nt

ru
 î

nt
re

gu
l 

ar
ea

l 
P

al
as

, 
da

r 
ş i

 p
en

tr
u 

ve
ci

nă
tă
ţi.

 C
ea

 m
ai

 m
ar

e 
co

nc
en

tr
ar

e 
bo

ta
ni

că
 v

a 
fi 

di
sp

us
ă 

sp
re

 e
xt

er
io

ru
l v

er
sa

nt
ul

ui
 P

al
at

ul
ui

 C
ul

tu
rii

, 
în

 z
on

a 
la

cu
lu

i ş
i a

 n
ou

lu
i t

ea
tr

u 
de

 v
ar
ă.

  A
rb

or
ii 
şi

 a
rb

uş
tii

 a
u 

fo
st

 s
pe

ci
al

 a
le
şi

 p
en

tr
u 

a 
cr

ea
, 

în
 t

oa
te

 c
om

po
ne

nt
el

e 
gr
ăd

in
ii 

P
al

as
, 

un
 s

pe
ct

ac
ol

 v
iz

ua
l 

cr
om

at
ic

 î
n 

ce
le

 p
at

ru
 a

no
tim

pu
ri.

 O
 b

un
ă 

pa
rt

e 
di

nt
re

 a
ce
şt

ia
 r

ep
re

zi
nt
ă 

o 
pr

em
ie

ră
 n

u 
do

ar
 p

en
tr

u 
Ia
şi

, 
ci

 p
en

tr
u 

re
gi

un
ea

 d
e 

no
rd

-e
st

, 
pr

ec
um

 H
am

am
el

is
, 

M
et

as
eq

uo
ia

, 
Li

qu
id

am
ba

r 
(s

au
 a

rb
or

el
e 

de
 g

um
ă)

, 
O

xy
de

nd
ro

n,
 D

av
id

ia
 ş

i 
P

ar
ot

ia
. 

A
lţi

 c
op

ac
i 

de
 m

ar
i 

în
ăl
ţim

i 
su

nt
 c

as
ta

ni
i, 

pi
ni

i 
ne

gr
i 

au
st

rie
ci

, 
te

ii,
 s

te
ja

rii
 r

oş
ii,

 f
ag

ii,
 s

al
câ

m
ii 

ja
po

ne
zi

, 
ca

rp
en

ii,
 t

is
a,

 b
ra

zi
i, 

să
lc

iil
e 

au
rii

. 
C

ei
 c

u 
al

iu
ră

 m
ed

ie
 s

un
t 

ar
ţa

ri 
de

 d
ife

rit
e 

cu
lo

ri,
 G

in
kg

o 
B

ilo
ba

 (
di

sp
uş

i p
e 

o 
în

tr
ea

gă
 

al
ee

),
 

m
ol

id
 

ar
gi

nt
iu

, 
m

ag
no

lii
, 

pe
ri 

or
na

m
en

ta
li,

 
pr

ec
um

 
şi

 
st

ej
ar

i 
pi

ra
m

id
al

i. 
U

n 
si

st
em

 
ul

tr
ap

er
fo

rm
an

t d
e 

iri
ga
ţie

 c
om

pu
te

riz
at

 a
si

gu
ră

 n
ec

es
ar

ul
 d

e 
um

id
ita

te
 fi

ec
ăr

ei
 s

pe
ci

i d
e 

pl
an

te
. 

 
Ş

i s
pa
ţii

le
 d

in
tr

e 
cl
ăd

iri
le

 a
ns

am
bl

ul
ui

 u
rb

an
is

tic
 P

al
as

 v
or

 f
i d

ec
or

at
e 

cu
 ja

rd
in

ie
re

 d
e 

m
ar

i 
di

m
en

si
un

i ş
i l

oc
ur

i d
e 

od
ih

n
ă,

 ia
r 

un
el

e 
cl
ăd

iri
 v

or
 a

ve
a 

ac
op

er
iş

ur
i c

u 
ve

ge
ta
ţie

. 
  

A
N

SA
M

BL
U

L 
U

RB
A

N
IS

TI
C

 P
A

LA
S 

  



cronica veche • meridiane   I 

 

L’ALBATROS 
 

În aprilie anul acesta s-au împlinit 190 de ani de la nașterea 
„poetului damnat” – „maladivul” și „morbidul” Baudelaire (9 
aprilie 1821 – 31 august 1867). 
     Cu unicul său volum de poezii (controversatul Les fleurs du 
mal) apărut în timpul vieții în doar două ediții (1857 și 1861), 
Charles Baudelaire a depășit estetica romantismului, revolu-
ționând lirica europeană. 
      Poemul L’Albatros a apărut în ediția din 1861, ediție 
completată cu 36 de poezii. 
      Pentru acest număr al revistei „Cronica veche” am ales 
câteva traduceri ale poeziei Albatrosul, abordate diferit, mai 
„fidele” sau mai „trădătoare”, dintre cele peste 40 pe care le-am 
identificat în limba română. Este un prilej de întâlnire inspirată 
și rodnică cu spiritul baudelairian, a autorilor/ traducătorilor 
români din diverse epoci literare. 
      Traducerea artistică este un fenomen de finețe, în care apar 
o mulțime de dificultăți datorită faptului că mai ales poezia este 
un tot ce nu poate fi demontat și trebuie a  fi redat cu întregul 
mecanism interior al autorului. În același timp, este necesară și 
asigurarea unui climat nou (ca pentru un nou-născut) de 
supraviețuire în limba traducătorului. 
        Prin traducere se re-creează starea originalului, dar în 
același timp se creează și o nouă operă în care, deși se încearcă 
păstrarea corespondențelor, eul poetic al fiecărui traducător își 
lasă inconfundabil amprenta. 
      O altă provocare vine din faptul că, limba fiind vie și în 
continuă transformare, tocmai această dinamică cere noi 
interpretări, ba chiar textul original se raportează în timp la 
limba proprie. 
      Nu există traducere ideală pentru că nicio translare nu se 
poate realiza fără un anume compromis în raport cu opera 
inițială, în spiritul cunoscutei ziceri italiene: „traduttore, 
traditore”. Uneori însă, tocmai acele imperfecțiuni particulare 
pot da farmec, sporind puterea de receptare a conținutului 
original. Insistînd pe „cumințenie”, pe încercarea traducerii 
„verbum pro verbo”, se pierde din profunzimea sensului inițial 
datorită unor incompatibilități de la o limbă la alta (sintagme 
intraductibile, ambiguități, oscilații ale genurilor gramaticale 
etc.). Pe de altă parte, lăsând o libertate prea mare, pot apărea 
traduceri „infidele”, până la îndepărtarea (asumată) de original. 
      În cazul de față putem exemplifica prin traducerea realizată 
de Tudor Arghezi, din 1938 (cu o primă variantă în 1923) în 
care, spre exemplu, în loc de compararea aripilor albatrosului 
captiv cu niște vâsle târâte („Laissent piteusement leurs grandes 
ailes blanches/ Comme des avirons traîner à coté d'eux.”), se 
aduce o imagine mult mai dramatică: „Aripile-i atârnă, și-i zac, 
și nu-i ajung/ Ca mânecile goale, din umeri, unui ciung”. 
     Dar până la urmă exercițiul traducerii este, dincolo de orice 
mesaj cultural, un act de curaj și o provocare! 
 

Prezentare şi selecţie de Andrei PATRAŞ  

 

 

 

 

 

 

ALBATROSUL 

Din joacă, marinarii pe bord, din când în când 
Prind albatroşi, mari păsări călătorind pe mare 
Care-nsoţesc, tovarăşi de drum cu zborul blând 
Corabia pornită pe valurile-amare. 
 
Pe punte jos ei care sus în azur sunt regi 
Acuma par fiinţe stângace şi sfioase 
Şi-aripile lor albe şi mari le lasă, blegi, 
Ca nişte vâsle grele s-atârne caraghioase. 
 
Cât de greoi se mişcă drumeţul cu aripe! 
Frumos cândva, acuma ce slut e şi plăpând 
Unu-i loveşte pliscul cu gâtul unei pipe 
Şi altul fără milă îl strâmbă şchiopătând. 
 
Poetul e asemeni cu prinţul vastei zări 
Ce-şi râde de săgeată şi prin furtuni aleargă; 
Jos pe pământ şi printre batjocuri şi ocări 
Aripele-i imense nu-i lasă loc să meargă. 

Alexandru Philippide (1859-1933) 

ALBATROSUL 

Ca să petreacă, după un obicei al lor,  
Corăbierii mării prind albatroşi din zbor. 
Aceşti giganţi ai zării, cu penele de săbii, 
Copilăroşi, în stoluri se ţin după corăbii. 
 

Răpit abia din Slavă şi pus să umble, jos,  
Arhanghelul Tăriei stângaci e şi sfios.  
Aripile-i atârnă, şi-i zac, şi nu-i ajung, 
Ca mânecile goale, din umeri, unui ciung. 
 

Ce bleg e caraghiosul ceresc şi ce schilod, 
Batjocură de glumă şi râs pentru norod!  
Un om în plisc luleaua i-o vâră şi-l îngână, 
Împiedecat în straie, cum şchioapătă, pe-o rână. 
 

Poetul e de-o seamă cu pasărea frumoasă: 
Înfruntă vijelia şi arcul, şi nu-i pasă. 
Dar surghiunit cu chiot şi singur în răstrişte, 
Aripa uriaşă nu-l lasă să se mişte. 

Tudor Arghezi (1880-1967) 

ALBATROZUL 

Adesea marinarii voind să se desfete, 
Atrag pe punți în cursă gigantici albatrozi 
Ce însoțesc corăbii, în legănate cete, 
Pe-abisuri îmblânzite prin jertfe de matrozi. 
 
Dar cum se văd pe scânduri, stăpânitorii slăvii 
Devin ne’ndemânatici și înduioșător 
Își poartă vastele-aripi târâș pe puntea năvii 
Ca vâsle ostenite pe laturile lor. 
 
Fochistu-i necăjește și, șchiopătând, dă zorul 
Să imiteze mersul sfioșilor captivi – 
Ridicol, slab și trândav s’arată sburătorul 
Întimidat de râsul matrozilor naivi. 
 
Poetul e asemeni monarchului furtunii 
Ce vizitează norii râzându-și de arcași – 
Proscris pe sol, în prada prigoanei și-a minciunii, 
De aripele-i vaste se’mpiedică în pași. 

 Panait Cerna (1881-1913) 
 

ALBATROSUL 

Adesea, marinarii, spre-a-și alunga plictisul, 
Prind albatroși, largi păsări pe mările de fum, 
Care-nsoțesc alene corăbiile pe-abisul 
Amarelor noianuri, lunecătorul drum. 
Abia aduși pe punte, și regii de azure 
Se-arată-a fi deodată stângaci, fără de gând, 
Mari aripile-și lasă – o, albele armure! – 
Ca niște vâsle triste alături atârnând. 
Cel călător de ceruri, el, nu de mult, stăpânul 
Superb al înălțimii, stă umilit și-nvins! 
Cu-o pipă peste pliscu-i îl necăjește unul 
Maimuțărindu-l, altul, pe cel cu mersul stins. 
Poetul e asemeni acestui prinț de noruri, 
De-o seamă cu furtuna, sfidându-i pe arcași; 
Dar surghiunit pe țărmuri, hulit și fără zboruri, 
Cu aripile-i vaste se-mpiedică în pași. 

Radu Cârneci (n. 1930) 

ALBATROSUL 

Spre a se-nveseli, ades navigatorii 
ademenesc pe punte mari albatroși de-atlaz 
ce întovărășesc din ceruri iluzorii, 
blânzi, plutitoare vase pe-al mării crunt talaz. 
 
Cu zborul lor înfrânt văzându-se degrabă, 
nepricepuți, cu teamă, cei care până ieri 
semeți împărățeau seninul, ca-ntr-o slabă 
vâslire își trag astăzi aripile poveri. 
 
Cutezător hoinar prin ceruri de-ametist,  
neînsemnat ajunge cu-aripile-i betege 
și-l înjosesc acum întocmai ca pe Crist  
hulindu-l mateloții și-n râs luându-l rege. 
 
Cu prințul din văzduh ce ține-ntruna piept 
săgeții și stihiei poetul e asemeni. 
În lume, din înalt proscris de-i pe nedrept, 
se poticnește-n aripi în umblet printre semeni. 

Andrei Patraș (n. 1969) 

ALBATROSUL 

Adesea marinarii un joc îndătinează 
Când pe-albatroși pun mâna. Sunt păsări mari de mare, 
Tovarăși leneși care pe drumul lor urmează 
Corabia ce-alunecă peste genuni amare. 
 
Abia-i slobod pe scânduri și ei ce urcă falnic, 
Domnind pe-azur, acum stângaci și caraghioji 
Perechi de aripi albe și lungi își lasă jalnic 
Ca vâsle trăgănate alături de matroji. 
 
Nedumerit, nevolnic drumețul care zboară, 
Frumos odinioară, ce poznă slută’i el! 
Il scot din fire unii cu fumul de țigară, 
Maimuțărindu-l alții tot șchioapătă la fel. 
 
Așa’i poetul, rege care ’nfrățit cu norii 
S’aține ’n vijelie, de arc își bate joc, 
Dar exilat pe glie îl hue muritorii, 
Giganticele-i aripi țin mersul lui în loc. 

George Murnu (1868-1957) 
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Era pe la-nceputul deceniului al şaptelea al veacului trecut, 
aveam douăzeci de ani, clocoteam de poezia lui Esenin, pe 
care tocmai o descoperisem în traducerea lui George Lesnea, 
şi, într-una din zile, în Luceafărul sau în Gazeta literară, nu 
mai ştiu exact, am descoperit, sub semnătura aceluiaşi 
neîntrecut tălmăcitor ieşean, poemul unui tânăr poet rus ce 
părea în stare să-mi vindece într-o oarecare măsură rana 
niciodată închisă a dispariţiei atât de timpurii şi atât de tragice 
a genialului său predecesor. Ţin minte şi astăzi două din 
versurile care m-au fermecat atunci: „Nefericit de fericiri 
uiate/ Şi fericit că sunt nefericit”. Aşa am făcut cunoştinţă cu 
Evgheni Evtuşenko.  

Peste un an sau doi, în casa Nadiei Răutu, în care mă aflam 
împreună cu prietena mea de-atunci şi soţia mea de-o viaţă, 
Victoria Dragu, m-am întâlnit din nou, de astă dată decisiv, cu 
Evgheni Evtuşenko. Gazda şi prietena noastră – cunoscătoare 
perfectă a limbii ruse – ne-a citit, mai întâi în original şi apoi 
în traducere ad hoc, câteva din poemele siberianului, tipărite 
într-un număr recent din Inostrania literatura, pe care o 
primea în mod curent. Era vorba de trei poeme: Nopţile albe în 
Arhanghelsk, Hei, oameni! şi Amintirea Annei Ahmatova. 
Emoţia a fost colosală. Şi parcă cineva, mai presus de mine, 
mi-a cerut ca versurile acelea să ajungă neîntârziat sub ochii 
iubitorilor români de poezie, într-o formă cât mai apropiată de 
originalul lor desăvârşit. Iată amintirea de astăzi a Nadiei 
Răutu (devenită prin căsătorie Brunstein şi stabilită de vreo 
trei decenii la New Jersey), cu privire la acel moment: „Ştefan 
mi-a cerut imediat să-i scriu traducerea. A doua zi mi-a arătat-o 
în formă poetică şi – contrar butadei după care nicio femeie şi 
nicio traducere nu pot fi şi fidele şi frumoase – această 
traducere era. Fiecare rând îmi reamintea sonoritatea lui 
originală – şi fiecare rând suna româneşte, ca şi cum 
Bucureştiul ar fi fost un port la Marea Albă” (din postfaţa la 
volumul de poeme Mierea târzie). Prin nobleţea şi devota-
mentul colegului meu de facultate, Gheorghe Pituţ, care făcea 
din când în când incursiuni în oraşul primului său an de 
studenţie, poemul Nopţile albe în Arhanghelsk avea să apară în 
scurtă vreme în revista Tribuna din Cluj. El începea aşa: Nopţile 
albe doar un „poate” sunt,/ Te tulbură ceva, ciudat şi blând,/ 
Lumini din soare ninse sau din lună./ De-un dor purtaţi, de 
bucurii uitate,/ Prin albu-Arhanhelsk, prin Marsillia, poate,/ 
Tineri matrozi pe cheiuri paşii-şi sună, şi se încheia, după o 
pendulare fascinantă de umbre şi de lumini, de realităţi şi de. 
fantasme: Rămâne ea, pe cheiuri, fără nume/ (Sfârşit sau început. 

 

 
 

ÎNTR-UN SPITAL AMERICAN 

Când negresa mi-a dat jos cravata 
de la gât, simţeam că m-am pierdut,  
pricepând că nu mai sunt în stare 
lumea s-o salvez, ca la-nceput. 
 

Iar când, jalnic, arătai cu ochii 
către toaletă, mi-a răspuns: 
„Sângele, întâi!”, şi mâna-i fermă 
cu seringa-n venă m-a străpuns. 
 

Vocea aspră, profesionistă, 
ce nu varsă lacrimi pe halat, 
mi-arăta ce jalnic eşti, când milă 
ceri, cu glasul stins şi sugrumat. 
 

Dar prin ce s-a menţinut Rusia, 
ce-a salvat-o şi-o salvează iar? 
Creştineasca milă a rusoaicei, 
meşteşugu-acesta dulce-amar. 
 

Mi-aminteam Siberia natală 
(ce mai chiuiam pe sub brădet!) –  
iar în eprubeta-americană 
sângele îmi picura încet. 
 

Oare undeva, în Oklahoma, 
sufletu-mi nu s-o usca în van 
 

sau ce anume?),/ În pardesiul moale, albăstrui – / Fuior de 
ceaţă subţiat ca para:/ Poate că-i Vera, poate că-i Tamara,/  
Poate că-i Zoia, poate nimeni nu-i...”. La scurtă vreme, apărea 
în aceeaşi revistă şi cel de al doilea poem, Hei, oameni! La al 
treilea, însă (Amintirea Annei Ahmatova), m-am împotmolit 
după numai trei strofe (avea 23!). Dar ce strofe! (Ahmatova din 
două lumi era,/ S-o plângi acum, ce stranie poveste!/ Pe când a 
fost, de necrezut părea,/ De necrezut şi azi, când nu mai este.// 
Ea ca un cântec se topi-n amurg,/ Ca-ntr-o pădure cu poteci 
uitate,/ De parcă s-ar fi-ntors în Petersburg,/ Din Leningrad, 
pentru eternitate.// Ea două vremi uni, două porunci,/ Într-o 
aceeaşi fermecată salbă/ Şi dacă Puşkin soare e, atunci/ În 
poezie, ea e noaptea albă). 

Timp de mai bine de patruzeci de ani, traducerea de lucru a 
acestui poem a zăcut, uitată, printre numeroasele mele hârţoage, 
până când, într-o zi din vara anului 2005, somat de soţia mea să 
fac un pic de ordine printre ele, am dat inevitabil peste ea. Şi 
astfel dragostea pentru poezia lui Evtuşenko s-a reaprins cu o 
vâlvătaie şi mai înaltă. În câteva ore, poemul era gata. În câteva 
zile, intram în legătură, pe mail, cu prietena noastră din tinereţe, 
.... 

 
 

de la picăturile de sânge 
scurse în pământu-american? 
 
Rusia cea nouă-şi strânge-n palmă 
oamenii şi banii sfidători, 
iar poeţii nu-şi mai află locul 
nici afară, nici în închisori. 
 
Iată,-n Caucaz se-ngraşă corbii, 
vesel croncănind, ca soli drăceşti. 
Totuşi, prin Rusia mai e milă, 
cum pe nicăieri nu mai găseşti. 
 
Am crescut într-o manta străină.  
Dragostea cu mila se-nfrăţeau –  
le plângeam vădanelor de milă, 
dar făceau şi ele ce puteau. 
 
Când prisăcăriţa, în prisacă, 
bărbăţel din mine a făcut, 
nu mi-a spus, gemând, că mă iubeşte, 
„Milă mi-e de tine...”, a gemut. 
 
De nenorociri ni-i plină ţara, 
fii ai milei – am crescut şi noi, 
iar Rusia – tandră-njurătoare –  
ne-a tot stat alături, la nevoi.  
 
Eu mă cam afund prin ţări străine,    
dar nu uit spitalele ruseşti, 
unde-i sărăcie – dar şi milă 
la tot pasul ai să întâlneşti. 
 
Te hrănesc, te spală, te-aranjează 
fetele-n halate ca de nea. 
Să trăieşti în Rusia-i de groază, 
dar e minunat să mori în ea... 

 

aflată de cealaltă parte a Atlanticului, care mi-a „pescuit” de pe 
Internet, după cum s-a exprimat ea, şi mi-a trimis pe aceeaşi cale 
o seamă din cele mai importante poeme ale genialului Evtuşenko, 
devenit între timp şi el rezident american şi, în plus, profesor de 
măiestrie artistică la Universitatea din Tulsa (Oklahoma). 
Întâmplarea a făcut să găsesc tot atunci, în persoana prietenului 
meu Costin Diaconescu, patronul Editurii CD PRESS, un 
entuziast iubitor al poetului meu de suflet, acceptul acestuia de a i 
se publica o culegere de poeme în România. Aşa a apărut, în vara 
anului 2006, volumul de versuri Mierea târzie, pentru care dragul 
meu Jenia ne ceda, sub semnătură electronică, drepturile de autor 
„în schimbul a şase sticle, ambalate cu grijă, din cel mai bun vin 
roşu sec românesc, delicat şi parfumat ca un amurg de catifea 
(Merlot sau Cabernet)”. În vara aceluiaşi an, avea să accepte 
invitaţia editurii şi a Uniunii Scriitorilor de a fi prezent la lansarea 
cărţii sale, prilej cu care a susţinut, în sala „Atelier” a Teatrului 
Naţional din Bucureşti, un fascinant spectacol de poezie. Tot 
atunci, a fost decorat de Preşedintele României cu Steaua 
Republicii. În vara anului următor, 2007, îi apărea la aceeaşi 
editură, tot în traducerea mea, celebrul său roman Să nu mori 
înainte de moarte, şi răspundea invitaţiei Uniunii Scriitorilor de a 
fi prezent la întâlnirea anuală „Serile de la Neptun”, unde i s-a 
decernat prestigiosul premiu Ovidius.  

În toamna anului 2009, aflându-mă pentru mai multă vreme 
în SUA, l-am vizitat în căsuţa sa din capitala statului Oklahoma, 
decorată cu tablouri de Chagall sau de alţi mari pictori moderni, 
primite cu dedicaţie, unde ne-a întâmpinat cu toată căldura şi 
ospitalitatea sa ruso-americană. Eram împreună cu nepotul meu, 
doctorul Vlad Dimitriu, stabilit şi el în statul american vecin, 
Kansas. Ziua aceea, de 26 septembrie 2009, a fost o duminică de 
neuitat. Cu lungi incursiuni în universul literaturii şi artei, cu o 
invitaţie la restaurantul chinezesc şi apoi cu o lungă plimbare prin 
unul din vestitele parcuri ale oraşului, unde am pus bazele 
traducerii unui nou volum de versuri, ce va cuprinde şi vastul 
poem Porumbelul din Santiago, pe care Jenia îl consideră cea mai 
reuşită creaţie poetică a sa. Tot atunci, am înregistrat cu el şi un 
lung interviu, publicat de curând în România literară. 

Volumul de traduceri pe care l-am terminat de curând 
(consilier de limba rusă – Alexandra Fenoghen), care va include 
Porumbelul din Santiago (circa 2.500 de versuri) şi alte câteva 
zeci de poeme mai mici, se va intitula probabil, la sugestia 
editorului, Evgheni Evtuşenko pe limba lui  Ştefan Dimitriu. 

 

Prezentare şi traducere de Ştefan DIMITRIU 
 
 
 

CEVA 

Există totuşi în poporul meu 
din străvechimi ruseşti venind, se poate,  
ceva care va dăinui mereu: 
nesugrumata lui sinceritate. 
 
Există totuşi în poporul rus 
ceva – probabil unic în natură –  
un fel de-a spune tot ce nu-i de spus,  
confesiunea fără de măsură. 
 
Există totuşi în poporul meu 
o libertate-ascunsă-n oprimare, 
bucătării ce clocotesc din greu 
de duhul vodcăi, nu şi de mâncare. 
 
Există totuşi pe la noi ceva, 
un fel de carte-n mânecă ascunsă,  
dar cum poţi să explici acest „ceva” 
nu e preocuparea noastră, rusă... 

 

EVGHENI EVTUŞENKO 

 

Ștefan Dimitriu, poet, prozator, dramaturg, comentator al 
fenomenului cultural, literar şi politic, „om de televiziune”. Este 
considerat unul dintre cei mai personalizanţi traducători. În afara 
cărţii aflate la tipar, din opera lui Evgheni Evtuşenko a mai tradus 
Mierea târzie (poeme, 2006), Să nu mori înainte de moarte  
(roman, 2007). 
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ISTORIA UNUI 
EȘEC EDITORIAL 

 
Cel mai cunoscut roman românesc peste hotare a fost (şi 

încă mai este) „Ora 25”, datorat lui Constantin Virgil 
Gheorghiu. Cartea a avut ciudata soartă de a deveni best-seller 
post-belic în străinătate, fără a fi fost tipărită şi în ţara de 
origine a autorului! Editată pretutindeni şi-ntr-o mulţime de 
limbi, cartea a stat şi la baza unui cunoscut film artistic în care 
rolurile principale au fost interpretate de Anthony Quinn şi 
Virna Lisi. În 1991, prin intermediul lui Aristide Buhoiu (care 
intenţiona o ediţie destinată românilor din America şi deja 
tratase cu autorul) i-am solicitat dlui Gheorghiu permisiunea 
de a tipări cartea în România, la Editura FFPress. Am primit, 
repede, răspuns favorabil, urmat de un pachet conţinând 
manuscrisul. În acelaşi an 1991, o editură bucureşteană publică 
„Ora 25”, utilizând, cum se precizează în prefaţă „,atât 
manuscrisul original, cât şi versiunea franceză în care s-a 
tipărit cartea.” Este foarte greu de bănuit ce au înţeles autorii 
prin „manuscrisul original”, câtă vreme dactilograma 
conţinând corecturile făcute cu mâna autorului o primisem din 
USA, iar în cele două convorbiri telefonice avute, C.V. 
Gheorghiu n-a pomenit nici o clipă de eventualitatea altei 
editări în spaţiul românesc. Totuşi, ţinând seama de numele 
prestigioşilor specialişti implicaţi în stabilirea textului de acum 
tipărit, s-ar putea da oarece crezare legitimităţii demersului 
filologic. Rămâne întrebarea: care manuscris original? 
Dactilograma trimisă nouă, destul de incomod de descifrat (au 
fost utilizate mai multe maşini de scris cu panglica în suferinţă 
şi caractere diferite, unele, fără diacritice) conţine corecturi cu 
cerneală datorate, evident, autorului. Se poate vedea că, la 
atâtea decenii de la prima apariţie, scriitorul a considerat 
necesar să intervină în nuanţarea formulelor de introducere a 
dialogurilor şi în cenzurarea unei anumite abundenţe 
pronuminale, desluşirile fiind limpede oferite de restul frazei. 
În paranteză fie spus, textul atestă monotonie stilistică voită şi 
„parcimonie”  într-ale lexicului, cititorul fiind astfel determinat 
să accepte receptarea poveştii la nivelul de exprimare al 
eroilor. De la bun început, scriitorul a insistat asupra 
menţinerii ortografiei cu â şi cu apostrof – dorinţă de care, 
evident, a trebuit să ţinem seama. Am fost rugaţi, de asemenea, 
ca, în exercitarea atribuţiilor editoriale, să intervenim acolo 
unde lipsa exerciţiului curent al limbii române s-ar resimţi prea 
flagrant, actualizând unii termeni şi îndreptând eventualele 
scăpări ţinând de topica frazei.  

 

la ORA 25 

   

  

MMEERRIIDDIIAANNEE
  

CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

„ORA 25” – CEL MAI CUNOSCUT ROMAN ROMÂNESC 
Ceea ce am şi făcut, cu grijă şi maximă economie, intervenind 
doar atât cât a fost cu adevărat necesar. Comparând textul 
ediţiei 1991 (ne îndoim c-a existat o cedare de copyright, iar în 
anii aceia, totul era posibil...) cu dactilograma în limba română 
trimisă nouă de autor, se vede clar că aceasta din urmă 
serveşte mult mai bine dorinţa şi voinţa lui C.V. Gheorghiu 
privind stabilirea ediţiei definitive. Pentru orice eventualitate, 
am trimis în USA forma ultimă a textului, aşteptând 
încuviinţarea autorului. Care...  n-a mai venit: C.V. Gheorghiu 
era grav bolnav şi, după puţină vreme, am aflat ştirea 
decesului. Ne-am zis că, în lipsa contractului editorial, pe care 
una dintre părţi nu mai avea cum să-l semneze, am putea face 
uz de faxul în care Gheorghiu a scris cu mâna lui „d’accord, 
d’accord!” Ei bine, am găsit vechiul fax complet alb: literele 
se şterseseră definitiv; pur şi simplu uitaserăm că astfel de 
documente cu viaţă scurtă se cuvin obligatoriu fixate şi 
dublate cu o copie xerox. Deci: autorul mort, faxul, şters, 
telefoanele, în vânt, după câteva săptămâni a venit şi decesul 
Editurii FFPress, a murit apoi şi Buhoiu… Forma definitivă a 
celui mai citit roman românesc a ajuns să aibă... un singur 
cititor! Dar, cine ştie, poate, odată şi odată, i-o suna şi lui 
ceasul... 

MRI

„N-am citit nimic, în nici o literatură, care să se 
apropie, cât de departe, de teroarea istoriei pe care o 
îndură personajele Dumitale. Consider ORA 25 una 
dintre cele mai mari cărţi ale generaţiei noastre, din 
toate timpurile.” 

Mircea Eliade

„Petiţia 7. Subiect: Justiţie (Pedepsirea criminalului Johann Moritz). Petiţie primită la birou cu întârziere. Tribunalul 
Internaţional din Nürenberg a decis în numele a 52 de naţiuni că prietenul meu Johann Moritz este un criminal. Asta este 
foarte bine. Începând de la publicarea deciziei de condamnare, eu nu mă mai plimb cu el prin curtea lagărului. Nu este 
agreabil şi este riscant să fii în compania criminalilor. 

Johann Moritz este însă indiferent faţă de decizia Tribunalului Internaţional şi de gravitatea faptului. Acesta este 
subiectul petiţiei mele. El susţine că el n-a ucis în viaţa lui nici măcar o muscă şi deci nu poate fi criminal. Asta este, 
bineînţeles, fals, de vreme ce 52 de naţiuni au stabilit într’un Tribunal Internaţional că el este criminal. Moritz pretinde apoi 
că el nici nu cunoaşte cele 52 de naţiuni, deci nu a putut săvârşi crime faţă de ele. Motivul lui este naiv. Eu totuşi i-am cetit 
numele tuturor naţiunilor acuzatoare. Numele celor mai multe din aceste naţiuni, el le-a auzit întâia oară de la mine. Nici nu 
ştia că ele există pe faţa pământului. Dar asta nu-l scuză cu nimic. 

Johann Moritz s-a supărat apoi că printre ţările care l-au condamnat figurează Franţa şi Grecia. S’a făcut vânăt de mânie 
şi nici nu voia să creadă. El pretinde că a cunoscut odată şase francezi pe care i-a salvat din închisoare. În afară de asta nu 
a mai avut nici un fel de relaţii cu Franţa. Greci nu a cunoscut decât unul, care era închis cu el într-un lagăr şi căruia i-a dat o 
jumătate de pâine. În afară de asta nici cu Grecia nu a mai avut alte relaţii. Dar astea sunt chestiuni personale şi strict 
individuale. El este criminal şi faţă de aceste două naţiuni aliate. Decizia este clară şi categorică. 

Pentru a se convinge şi el că este criminal faţă de toate naţiunile aliate, propun ca Johann Moritz să ispăşească câte un 
an de închisoare în fiecare dintre cele 52 de ţări. După aceia se va convinge că este criminal. Îi va dispărea indiferenţa. 

Fiind puţin probabil că Johann Moritz va mai trăi încă 52 de ani, fiindcă este slab fiziceşte, aşa cum sunt toţi criminalii, şi 
fiindcă – dacă el ar muri înainte de termin, unele dintre Naţiunile victime ar putea fi păgubite prin faptul că nu l-au ţinut 
închis, propun să facă numai şase luni de temniţă grea în fiecare ţară. Asta face în total 26 de ani. Dacă nu moare (şi ar fi 
păcat să moară fără să ispăşească cel puţin şase luni de închisoare la fiecare naţiune) el să fie trimis, cu lanţuri la mâini şi la 
picioare, în turneu de câte o lună în închisorile celor 52 de Naţiuni. Când se termină turneul de o lună, îl ia de la început. 

Astfel toate naţiunile îşi vor avea partea lor egală. Nici una nu va fi păgubită. Noi trebuie să facem dreptate: Justiţia este 
baza Societăţii Technice Apusene... 

Fiindcă unele naţiuni, cum este Rusia, Polonia şi Jugoslavia, nu întreţin prizonierii în perfectă stare de funcţiune, şi 
uneori chiar îi uită prin închisori, propun ca înainte de turneu, Johann Moritz să fie cîntârit şi să i se facă un inventar precis al 
tuturor părţilor corpului pe care le posedă. Fiecare naţiune să îl primească pe Johann Moritz de la Tribunalul Internaţional şi 
apoi să îl restitue Tribunalului Internaţional, după cântar, cu acelaşi număr de Funzi şi cu membrele specificate în inventar în 
aceeaşi stare în care l-au primit. În modul acesta, Johann Moritz va putea fi utilizat în toate închisorile celor 52 de naţiuni. 

 

(Adăugirea autorului: „finele capitolului pe verso”. Ultimele fraze sunt dactilografiate ulterior, întrucât este utilizată o altă 
maşină de scris, cu caractere italice.) 

Societatea Technică Apuseană păstrează fiecare lucru în bună stare. Aceasta este deviza. 
Este datoria noastră să cerem şi celorlalte naţiuni care sunt mai puţin civilizate, să nu se poarte cu lucrurile ca nişte 

barbari. Noi avem misiunea să civilizăm întreg globul pământesc. 
Acesta este rolul nostru de care suntem mândri.          

                                                                                MARTORUL” 

Dintre numeroasele scrieri ale lui Constantin Virgil 

Gheorghiu (1916-1992), poet (premiat de Editura Fundaţiilor 
Regale), publicist, reporter de război, romancier, am citit doar 
al doilea volum din memoriile sale, Ispita libertăţii, scris în 
1991, cu un an înainte de a muri, şi Ora 25, cel mai cunoscut 
şi tradus roman românesc, ecranizat chiar, cu Anthony Quinn 
în rolul principal. Având aproximativ acelaşi traseu epic, 
completându-se, cele două cărți renasc un timp de coşmar, 
când moartea se îngemăna vieţii în fiece secundă trăită de 
europeni, când iraţionale zvârcoliri ale istoriei secerau 
existenţe, bulversau destine. Surprins de neaşteptata alianţă a 
României cu Sovietele ca ataşat cultural la ambasada din 
Zagreb, Virgil Gheorghiu a ales calea exilului, pentru a fi cât 
mai departe de teroarea roşie. Poziţia socială privilegiată nu   
l-a scutit de gratuite umilinţe, de nenumărate primejdii, de 
repetate confruntări cu moartea în cei doi ani petrecuţi în 
lungul drum către libertate, dintre care un an şi jumătate în 
diferite lagăre. Fugit sau eliberat dintr-unul, ajungea în altul şi 
numai credinţa nestrămutată în ajutorul divin i-a călăuzit paşii 
în depăşirea Golgotei sale. După studii de teologie la 
Heidelberg (singura alternativă în obţinerea dreptului de a 
rămâne în Germania ocupată de forţele aliate), Virgil 
Gheorghiu ajunge în Franţa unde, în doar câteva luni, scrie 
Ora 25, un real succes, de public şi de critică. Convins că 
poeţii sunt aleşii lui Dumnezeu, şi-a dăruit fiecare zi misiunii 
sale de creator şi, în acelaşi timp, celei de slujitor al bisericii 
ortodoxe. Numărându-se printre reprezentanţii de seamă ai 
diasporei româneşti, a fost apreciat, elogiat pentru scrierile 
sale, traduse în numeroase limbi.

Dezvăluind cititorului aspecte, date, relaţii din istoria 
noastră recentă, preluate „în direct”, Ora 25 se desfăşoară  în 
grila unui autentic roman picaresc, în cheie dramatică însă. 
Şuvoiul neîntrerupt al senzaţionalelor întâmplări (omoruri, 
sinucideri, sângeroase răzbunări, detenţii, evadări etc.) 
cunoaşte o unică direcţie de sens, aceea a orei 25, „ora 
civilizaţiei europene”, în care a dispărut respectul faţă de om 
şi de drepturile sale, faţă de demnitatea lui de fiinţă 
gânditoare. Abordând o simplitate concisă a stilului, 
deprinsă din asidua frecventare a prozatorilor americani 
(Faulkner, Hemingway, Dos Passos, Steinbeck), scriitorul 
alternează momente de neliniştită aşteptare cu cele de 
suspens, derularea epică devenind tot mai alertă de la o 
pagină la alta, de la un capitol la altul, asemeni bulgărelui 
devenit avalanşă, tensiunea  acumulându-se, captând total 
interesul lectorului. 

Aurora DABIJA 
 

(continuare în pagina următoare) 

„În 1938 am fost în lagărul de evrei din  România. 
În 1940, în lagărul de români din Ungaria. În 1941, în 
Germania, într-un lagăr de unguri. În 1945, în lagărul 
american. Alaltăieri, am fost eliberat de la Dachau.” 

 

                                    Johann Moritz,  
personajul principal din „Ora 25” 
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MMEERRIIDDIIAANNEE  
  

CCRROONNIICCAA VVEECCHHEE  

Wisława Szymborska s-a născut la 2 iulie 1923 la Bnin, 
lângă Poznań, Polonia. A studiat filologia poloneză, la 
Universitatea Jagellonă, după care a trecut la  sociologie, pe care 
însă nu le-a terminat cu diplomă de licenţă, datorită grelei 
situaţii materiale. W.S. are o biografie controversată, punctată 
de surprinzătoare opţiuni, în anii sovietizării, dar şi de replieri şi 
militantism activ în favoarea europenizării Poloniei şi a libertăţii 
de expresie. 

Unii istorici înscriu numele Szymborskăi printre semnatarii 
Scrisorii 34 (List 34) şi, mai ales, printre cei zece semnatari, 
care au condamnat Radio Europa Liberă pentru citirea 
Manifestului privind Cenzura în Polonia (1964), însă noi nu am 
găsit menţionat, tipărit, amintit de cineva, numele poetesei 
Szymborska, în aceste Liste.   

Wislawa Szymborska este laureată a unor premii naţionale şi 
internaţionale, primind şi numeroase distincţii: Ordinul 
Vulturului Alb (2011), Crucea de Cavaler a Ordinului Renaşterii 
Poloniei (1974); Premiul Goethe (1991); Premiul Herder (1995); 
Premiul Nobel pentru Literatură (1996); Titlul „Omul Anului”, 
acordat de revista Wpost; Titlul de Cetăţean de Onoare al 
oraşului Cracovia ş.a.  

A fost tradusă în majoritatea limbilor europene (în română – 
Nicolae Mareş şi C. Geambaşu) şi în chineză. Este 
descumpănitor faptul că traducerile în limba română nu sunt 
menţionate, decât dacă au fost finanţate de Institutul Literar din 
Cracovia. Szymborska scrie puţin, specialiştii au calculat că a 
agonisit abia 250 de poezii. Probabil tocmai datorită acestei 
limitări ele sunt, aproape fără excepţie, socotite nişte 
capodopere. Premiul Nobel pentru Literatură i-a fost acordat, în 
1996 – criticii spun că pe merit – „pentru poezie, care, cu 
precizie ironică, permite contextului istoric şi biologic să se 
manifeste în fragmente ale realităţii omeneşti”. 

Am putea scrie, împreună cu un critic literar polonez 
(Ryszard Matuszewski), că poezia Szymborskăi, precisă în 
exprimare, deosebit de comunicativă, plină de spirit anecdotic 
trist, încearcă să lege experienţele moderne, curente, de 
veşnicele întrebări ce şi le puneau poeţii şi, bazându-se pe arta 
expresiei, gustul literar deosebit, simţul stilistic propriu, să 
înfrângă neliniştile omeneşti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la ORA 25 
(urmare din pagina anterioară) 

 
Urmărindu-i sensurile majore, de poveste filozofică 

amintind de Candide-ul voltairean, sau interesat doar de  
palpitante istorioare capabile să stârnească vioi adrenalina, 
de scene pasionale, în care se înfruntă personaje puternice, 
decupate în alb/negru, cititorul este invitat să afle adevărul 
încă nespus despre relaţiile românilor obişnuiţi, rătă-
ciţi/evadaţi pe drumurile Europei şi reprezentanţii  naţiunilor 
beligerante din cancelariile militare, prea grăbiţi în sortarea 
haotică vinovat/nevinovat. 

Un vinovat fără vină este şi Johann Moritz, trimis în lagăr 
de jandarmul satului, îndrăgostit de soţia lui, Suzana. El este 
aruncat dintr-un lagăr în altul, românii acuzându-l că este 
evreu, ungurii că este spion român, germanii că este ungur,  
americanii că a fost soldat SS (admirându-i trăsăturile de 
arian pur, un medic de la Institutul Naţional de Studii Rasiale 
îl scoate din lagăr, îl căsătoreşte cu o Hildă, îl încoronează 
soldat SS), sau român mai apoi, ceea ce echivala cu poziţia 
de duşman al sovieticilor. Om  cinstit, integru, supunându-se 
legilor cu demnitate, personajul suportă un sincopat proces al  
disoluţiei caracteriale, până la atingerea unei indiferenţe 
totale, indiferenţa celui care a pierdut orice speranţă. 
Puternic amprentat de nedreptăţile îndurate, românul cu 
nume de evreu german  îşi  păstrează o anume ingenuitate în 
faţa loviturilor destinului. Unele exagerate cu bună ştiinţă, 
duse chiar până în pragul neverosimilului, tocmai pentru o 
mai clară receptare a variantei auctoriale faţă de cei care 
suportă cruzimea istoriei cu stoicism, cu eroism chiar. Aşa 
cum este şi cazul lui Johann, care se întreabă de ce  între el, 
prizonier, şi casa lui se interpun toate naţiile pământului 
pentru a-l împiedica să ajungă acasă, pentru a-l împiedica  
să-şi trăiască viaţa (p. 215).  .... 

Szymborska este un fenomen şi o taină: modestă, închisă, 
discretă şi forţat tăcută – ea îi electrizează pe cititori. 
Simplitatea poeziilor sale nimereşte fără greşeală gustul 
cititorului contemporan. Poetesa stabileşte contactul cu 
publicul pe deasupra capetelor criticilor şi fără ajutorul mass-
media, iar poeziile sale se răspândesc în tiraje egale cu 
poveştile populare. O cale de a explica succesul veteranei – de 
acum are (2 iulie 2011) 88 ani – ar fi particularitatea stilului, 
distincţia înţeleasă ca nobleţe a aceluiaşi stil, exclusivitatea, 
văzută ca o condiţie a independenţei creatoare şi existenţiale. 
Wisława Szymborska nu s-a identificat nicicând cu nici un 
curent poetic, ea a creat propria şcoală de scriere, propria 
limbă – plină de substanţa marilor evenimente istorice, de 
condiţionările biologice ale existenţei omeneşti, de rolul social 
al poetului, de sistemele filozofice, de adevărurile preluate 
drept credinţă, de obiceiuri, stereotipuri, reţineri. 

Pe deasupra, este limba judecăţilor bine cântărite, a 
sentimentelor nuanţate; este limba unei lirici controlate de 
raţiunea rece şi, simultan, proaspătă, aflată sub supravegherea 
rigorilor intelectuale, care n-au exclus sensibilitatea la 
atracţiile obişnuite ale traiului cotidian. În general, limba 
poeziilor sale este loială faţă de vorbirea obişnuită, lărgind 
doar abia vizibil resursele lexicale ale acesteia. În concluzie, 
limba paradoxului, aparent simplă, în esenţă însă, rafinată şi 
perversă. 

Prezentare şi versiune românescă de  
Alexandru G. ŞERBAN 

 

 

NIMIC DE DOUĂ ORI 

Nimic de două ori nu ia fiinţă, 
nu se petrece. Din această pricină  
ne-am născut  fără obişnuinţă 
şi vom muri fără rutină. 
 
Măcar de-am fi fost elevii 
cei mai buni din a Lumii şcoală, 
ca să nu mai repetăm – plebeii 
nici o vară, nici o iarnă. 
 
Nici o zi nu se repetă-n durere, 
nu există  aidoma două nopţi, 
două sărutări cu-aceeaşi plăcere, 
două  identice priviri direct în ochi. 
 
Ieri, când numele tău mic 
l-a rostit cineva cu voce tare, 
parc-un fir de trandafir pitic 
mi-a picat îndată prin fereastra mare. 
 
Azi, când suntem împreună, 
Mi-am întors faţa-n perete. 
Trandafirul? Cum arată trandafirul? 
Poate-i floare? Oare sunt niscaiva pietre? 
 
De ce oare, tu, ceas rău, 
Cu frică proastă te amesteci? 
Eşti – deci trebuie să treci. 
Treci şi asta nu-i deloc un rău. 
 
Râzători şi prinşi în braţe calde, 
să-ncercăm să găsim consensul, 
deşi ne deosebim unul de altul 
ca două picături din apele curate. 

 

ATLANTIDA 

Au existat ori n-au existat. 
Pe insulă ori nu era insulă. 
Era oceanul sau nu era ocean 
cel care i-a înghiţit ori nu i-a înghiţit. 
 
Oare a existat cineva cândva 
să asculte pe altcineva? 
Oare a fost cineva să lupte cu altcineva? 
Se făceau toate oare, 
ori nu se făcea nimic, 
acolo oare 
ori în altă parte. 
 
Fost-au zidite şapte oraşe. 
Oare sigur şapte-au fost? 
Acolo să fie 
au vrut ei pe vecie. 
Unde-or fi dovezile oare? 
 
N-au inventat ei pulberea, nu 
 
Au inventat ei pulbere, da. 
Presupuşii, îndoielnicii. 
 
Nu erau ei scoşi din aer, 
din foc,  
din apă, 
ori din pământ. 
 
N-au fost perfectaţi 
în piatră 
ori în picătura de ploaie 
alungită. 
 
Nu puteau 
la modul serios 
să pozeze ca model 
de avertisment pentru ceilalţi. 
 
A picat un meteorit. 
Dar n-a fost meteorit. 
A erupt un vulcan. 
Dar nici el n-a fost vulcan. 
 
Cineva vroit-a ceva. 
Nimeni n-a vroit nimic. 
 
Pe acea plus minus 
Atlantidă. 

W I S Ł A W A  S Z Y M B O R S K A  

Lângă el apar şi alte personaje la fel de puternic definite, 
unele de factură luminoasă, iradiante spiritual, cum ar fi 
preotul Koruga şi fiul său, scriitorul, inflexibil în credinţa sa 
vie în Frumos, Dreptate şi Om, ca supremă creatură a 
Binelui universal, inflexibilitate plătită cu viaţa proprie. Sau 
altele, de o duritate extremă, tatăl Suzanei, învingătorii de 
moment, paznicii de lagăr etc.  

Marcat de foarte proaspăta experienţă a îndelungatei şi 
nemeritatei sale detenţii, suportată întru câştigarea unei vieţi 
trăite în libertatea şi democraţia Vestului, pentru care a 
luptat şi a suferit, Virgil Gheorghiu scrie pagini neaşteptate 
vis-à-vis de civilizaţia americană, atât de deosebită de cea 
europeană. El consideră că aceasta atentează, prin 
tehnicismul ei exagerat, la demnitatea individului, dezuma-
nizându-l, transformându-l în robot, om de serie, birocra-
tismul ei apăsat fiind vinovat de răul îndurat de refugiaţii 
scurşi pe drumurile Germaniei învinse, zăvorâte, din calea 
Fricii, din calea ruşilor nimicitori. Considerând că americanii 
aservesc individualitatea strictă a omului, nesocotind 
unicitatea lui, că în procesul de transformare intentat nu se 
naşte un „cetăţean”, ci un robot, un „sclav viu în carne şi 
oase”, orbeşte ascultând ordinele superiorilor săi, autorul 
conchide că fugarii Europei sfârtecate de bombe „… nu s-au 
supărat că americanii i-au arestat. N-ar fi protestat nici dacă 
i-ar fi ucis (…) Refugiaţii erau obosiţi, flămânzi, închişi. 
Voiau mâncare, odihnă, locuri de muncă şi libertate. Nu se 
revoltaseră că nu le aveau. Scăpaseră de ruşi şi asta era cel 
mai important” (p. 274). Conducându-şi romanul cu mână 
sigură, stârnind şi stăpânind interesul cititorului, Virgil 
Gheorghiu transfigurează la cote emoţionante o realitate 
abominabilă în sumbrul  şi sfâşietorul ei dramatism, alunecat 
prea adesea în tragism, Ora 25 inscriindu-se într-un prim raft 
al marii literaturi europene postbelice. 

 
Ora 25, prefață și curriculum vitae de Elisabeta Lăsconi, 

Editura Gramar, București, 2004, 281 p. 

 

Alexandru G. Şerban este membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. Profesor, dramaturg, traducător, îndeosebi din limbile 
poloneză şi rusă. Preşedinte al Asociaţiei Civice „Copiii pentru copii” 
Iaşi, consilier cultural al Casei Polone „Dom Polski” Iaşi, secretar al 
filialei ieşene a Societăţii Bucovina. În 2010 a primit medalia „Laurii 
de aur pentru literatură”, oferită de Colegiul Laurilor Literari, din 
Varşovia, pentru  activitate literară proprie, pentru traduceri şi pentru 
popularizarea literaturii şi culturii poloneze în România. 

poetesa re-gândirii lumii 
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