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intersecții 
 
 
 

 

„PIPĂI PEREŢII  
DE-O VEŞNICIE” 

 
O noapte alcătuită în văile şi înălţimile ei de uimiri 

înseamnă, pentru pelerinul nocturn, izbăvire şi o altfel 
de înfăţişare. Rana ascunsă într-o prelungire de 
anotimpuri va sălăşlui prin fructul jertfit. După o vreme, 
neprihana şi harul nici o concesie nu mai îngăduie. În 
dimineţile şi în amurgurile ce-ţi învăluie casa, cuvintele-s 
parcă fără noimă. Poetul, ca locuitor al unui asemenea 
lăcaş, trudeşte la o corabie ca la o statuie a singurătăţii 
(Pygmalion?!). Apele, fie ele cât de învolburate, nu-i 
vor afecta construcţia. Din turnul lui Hölderlin – şi 
fiecare poet adevărat are un asemenea edificiu – lumea 
se vede nicidecum diform ci original în afirmaţii şi 
negaţii, lucruri care, după un timp, nu-l mai mulţumesc 
pe „coşarul cuvintelor”. 

Cele afirmate până aici sunt efectul recitirii poeziei 
scrise de Nicolae Turtureanu, cu prilejul apariţiei 
semnalului cărţii Cele şapte coline (antologie 1971-
2011), Editura Alfa, Iaşi. 

Acest singular poet – şi fiecare poet adevărat, cum 
spunea cineva, are singurătăţile sale –, care ştie ca o 
dăruire a sorţii vicleanul dans al cuvintelor, a avut 
(făcut!) tot timpul un loc distinct în poezia congenerilor 
săi. Farmecul nocturnelor sale, având spectacolul 
eleganţei, al nervului catalitic şi al rafinamentului, uşor 
observabil, a convins de la începutul punctului de sprijin 
comentatorii: „Şi deodată seara./ În geam bat mii de 
fluturi,/ să nu deschizi fereastra,/ ne vor intra în casă/ şi 
vor voi să doarmă/ în albe aşternuturi,/ să nu deschizi 
fereastra,/ e ca o nebuloasă/ proliferează-ntruna 
văzduhul, cad mereu/ să nu deschizi fereastra,/ aceasta 
nu-i ninsoare./ mi se strecoară-n oase/ un frig de 
începuturi/ epidemie albă,/ durere planetară,/ acesta nu e 
spaţiul nemăsurat al meu/ şi-aceasta nu e viaţa mea 
originară!” 

Rana ascunsă stimulează spre germinare materia 
poetică. Ironia detaşată faţă de subiectul discursului liric 
decodifică într-un registru modern, optzecist chiar, 
accente romantice. Policromiile au în simbolistica lor 
autenticul unui modus vivendi cât mai firesc posibil. O 
tuşă mai închisă nu caracterizează neapărat obscurul sau 
hilaritatea. Existenţa unui verb, într-o desfăşurare de 
imagini, nu este întâmplătoare. Discursul poetului este 
bine articulat şi convingător transmis. Din propria-i 
fântână, vederea plonjează spre recuperarea spaţiilor 
tentante, convergente, uşor sugestive, în aşa mod că, 
după o noapte cu poemul, nu ar mai dori să se facă 
ziuă… 

Autorul spune: „viaţa este pe cât de sublimă pe atât 
de ridiculă”. Folosind drept soclu distihul de mai sus, 
subscriem la adevărul că între sublim şi ridicol încape 
doar vârful unui ac, uneori nici măcar atât… Construcţia 
filigranată nu-i străină poetului, el trece nu fără 
„suferinţi dureros de dulci” prin vămile transfuge, 
translucide şi ademenitoare, plăcute şi neprietenoase ale 
înfăţişării zilei. În faţa poeziei, autorul este materia 
primă, omul de zăpadă, care dimineaţă încă mai era, 
urmând ca, odată cu noaptea, iarăşi să apară… În restul 
zilei, aburii dematerializării susţin conturul ariilor 
viitoare. 

Un ritual aparte transbordează afectivităţi şi 
impresionante volute. Când ajungi la timp undeva, 
târziul îţi stă prin preajmă. Pe acelaşi câmp de luptă este 
şi înfrângere dar şi victorie. Închei, afirmând că Nicolae 
Turtureanu s-a întors de pe câmpul de luptă al poeziei, 
convingându-ne că el face parte din stirpea celor aleşi: 
„Numai nisipul mai rămâne, curgător/ vânt cenuşiu, din 
creştet spre călcâie,/ murind pierdut, ca-ntr-un urcior/ în 
care ni se fură noapte de noapte chipul./ Şi va mai trece 
timp şi-o să rămână/ fântâna şi urciorul şi nisipul”; 
„Atunci pe cer apăru broasca ţestoasă/ îngălbenită de 
atâta vârstă,/ călcând pe cele patru puncte de suspensie./ 
În urma ei venea alergătorul/ purtând pedeapsa să n-o 
poată ajunge/ căci stelele îi sângerau piciorul/ şi zeii-i 
presărau pe răni destinul”. 

 

Nicolae PANAITE 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Juriul Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iaşi, format 
din Mircea A. Diaconu – preşedinte, Adi Cristi, Constantin Dram, 
Emil Nicolae şi Antonio Patraş, în şedința din 20 octombrie 2011, 
a stabilit următoarele premii pentru anul 2010: 

 

POEZIE 
Adrian Alui Gheorghe – Paznicul ploii, Editura Limes – 2010 
 

Premiul ,,Cezar Ivănescu”: Daniel Corbu – Viaţa de fiecare 
zi la Iaşi pe vremea lui Daniel Corbu, povestită de el însuşi, 
Editura Feed Back, 2010 

 

Premiul ,,Mihai Ursachi”: Iancu Grama – Bastonul Euclidei, 
Editura Corgal Press, 2010 

 

PROZĂ 
Nichita Danilov – Ambasadorul invizibil, Polirom, 2010 
 

CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ, ESEU 
Valentin Talpalaru – Academia de la Suceava şi Schola 

latina de la Cotnari, Editura Opera Magna, 2010 
 

Oltiţa Cântec – Hermeneutici Teatrale, Editura Niculescu, 2010 
 

PUBLICISTICĂ 
Constantin Hrehor, Dimitrie Vatamaniuc – Convorbiri sub 

scara cu îngeri, Editura Timpul, 2010 
 

TRADUCERI 
Petruţa Spânu, Camiile Lemonnier – Bărbatul îndrăgostit, 

Editura Fides, 2010 
 

DEBUT 
Isabel Vintilă – Gellu Naum, Editura Timpul, 2010 
 

PREMIUL „JUNIOR” 
Juriul acordă, două Premii speciale ,,Junior” pentru 

încurajarea autorilor tineri: 
 

– Elleny Pendefunda – Răsărit de curcubeu, Editura 
Princeps Edit 

– Cassandra Corbu – Amuzament pentru singurătatea 
primordială, Editura Princeps Edit 

 
Comitetul Filialei, în şedința din 15 septembrie 2011, a 

hotărât ca PREMIUL DE EXCELENŢĂ să fie acordat domnilor 
Constantin Arcu, Ştefan Avădanei şi Eugen Dimitriu, PREMIUL 
„NICOLAE GANE” domnului Constantin Simirad, iar 
PREMIUL OPERA OMNIA domnului Nicolae Turtureanu. 

C R O N I C A  v e c h e  la Huși 
 

În sala de festivități a Bibliotecii „Mihail Ralea” din Huși a fost lansat numărul 8/2011 al 
revistei „Cronica veche”. Prilejuită de împlinirea a 25 de ani de la dispariția poetului Ion Alexandru 
Angheluș, manifestarea literară moderată de criticul Theodor Codreanu a oferit numeroșilor 
participanți și o premieră... tehnologică: lansarea unui volum de versuri al autoarei din Huși, stabilită 
în Noua Zeelandă, Valentina Teclici, în direct, prin grația internetului. Prezentă pe ecran, poeta a 
recitat câteva dintre poemele înmănunchiate în  carte și a dialogat pe viu cu publicul... aflat la 
antipozi. La discuțiile animate pe teme privind literatura contemporană, localismul creator, statutul 
generațiilor, rolul personalității în constituirea climatului stimulativ, au participat Teodor Pracsiu, 
Alina Cipriana Tudose, Ana Anton, Ion Gheorghe Picop, Valentin Furtuna, George Țoncu, Viorel 
Munteanu, Carmen Rosaria Angheluș, Const. Donose ș.a. De menționat că Primăria Huși a hotărât 
să acorde numele Ion Alexandru Angheluș unei străzi din perimetrul central al muncipiului. Revista 
CRONICA VECHE a fost reprezentată de Mircea Radu Iacoban. 

PREMIILE FILIALEI IAȘ I  
A UNIUNII SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA 
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PUTEREA DE A 
ÎNŢELEGE ŞI PUTEREA 

DE A RENUNŢA  
LA SINE... 

 
 Tema regalităţii m-a preocupat mult din decembrie una mie 
nouă sute optzeci şi nouă. De ce nu şi mai devreme? Pentru că nu 
mai credeam într-o asemenea întorsătură a existenţei noastre. 
Regele Mihai era proiectat într-un prezent continuu al istoriei ce ne-
a fost hărăzită, dar în acelaşi timp părea să sălăşluiască într-un 
trecut aflat sub sigiliul unei imposibile reîntoarceri. 

S-a reîntors, totuşi. Am trăit, împreună cu ai mei, momente de 
intensă emoţie. Şi de mânie... Şi de inconsolabilă tristeţe... Destinul 
acestui suveran fără noroc – mult îi mai încerci, Doamne, pe cei ce 
cred în Tine! – poartă, prin vremuri, o amprentă de tragism. Care, 
departe de a-i încovoia ţinuta, i-a sporit aura de nobleţe. Am sperat, 
conştient că gândesc utopic, într-o reinstaurare a monarhiei. Dar nu 
mai ştiu în ce măsură o merităm. 

Scriu rândurile acestea într-o zi liniştită de toamnă şi îmi aduc 
aminte... Era în urmă cu nişte ani. Nu aveam încă vârsta 
înmatriculării, dar părinţii mei, socotind desigur că un contact 
(pre)timpuriu cu azbuchea nu are cum să-mi strice, mă trimiteau din 
când în când la şcoală, ca să-mi petrec dimineţile într-un chip, care 
va să zică, profitabil. În clădirea veche dintr-un sătuc de lângă Iaşi, 
aveam banca mea, frumos geluită şi eram numai ochi şi urechi. Într-
una din zile, învăţătoarea a intrat în clasă cu o figură întunecată şi, 
fără vreo explicaţie, ne-a pus să smulgem din abecedar fila cu 
portretul Regelui Mihai. Nedumeriţi, pătrunşi de o indefinită 
nelinişte, am săvârşit în tăcere barbaria. Afară, vântul sufla cu furie. 
Începea, din acele clipe, o istorie hâdă, dar bieţii de noi de unde era 
să o ştim? 

O consolare, dacă pot să spun aşa, ar fi că am apucat, cum-
necum, fie şi ultimele secvenţe ale unei domnii ce ar fi putut să 
aducă ţării mult bine dacă vremurile, tulburi şi căpiate, nu şi-ar 
fi ieşit din matcă. O sordidă gaşcă (o liotă?) de impostori, 
marionete ale voracelui Răsărit, se opintise să răstoarne 
Coroana, ca să ne fericească, dragă Doamne, cu o ameninţătoare 
stemă: Secera şi ciocanul. Care stemă s-a dezintegrat, în şturmul 
pe care îl credeam eliberator al acelui însângerat Decembrie – 
numai (cripto)peceriştii au rămas, pentru neliniştea noastră. Şi 
ce mai fierbere, ce mai cârteală atunci când Majestatea Sa a voit 
să petreacă aici sărbătorile de Paşti! Complexul uzurpatorului 
dăduse în clocot şi bolborosea dizgraţios. 

Şi a mai fost, cu obişnuitul, indecent tam-tam, abuzivul 
Referendum. Încă o stavilă perfidă în calea reîntoarcerii Regelui 
Mihai. Nemaipunând la socoteală faptul că mai există câte unii 
care, împinşi de nu ştiu ce interese, de nu ştiu ce vinovăţii şi 
spaime, ar ieşi cu bâta, ca „intelectuali” ce se pretind, într-o 
deplorabilă zaveră. Să te indignezi? Să-i compătimeşti? Depinde 
ce se ascunde îndărătul acestei întunecate oţărâri. Violenţa este 
ultima resursă nu numai a incompetentului, ci şi a plebeului cu 
orizont îngust. Cât despre strecheaţii aceştia, Dumnezeu cu 
mila. Să-i lăsăm în voia tristei lor rătăciri. Acum, îmi stă la 
inimă să scriu despre o carte asupra căreia, în ceasurile când 
anul se înnoia, am făcut o desfătător-amară zăbavă – Convorbiri 
cu Mihai I al României. Aceeaşi voce pe care o ascultam – de 
Anul Nou – la posturile de radio din Vest, şi totuşi alta, cu un 
timbru meditativ de neconfundat. În cumpănirea înţelepţiei lui, 
discursul Suveranului păstrează, dincolo de orice disturbatoare 
patimi, o ţinută cu adevărat regală.  

Nici un cuvânt nu e rostit la întâmplare, frazele se 
înlănţuie calm, limpede, într-o cadenţă a profunzimii, 
mărturisind o îndelungată chibzuinţă. Experienţa unei vieţi al 
cărei torsionat scenariu a cunoscut şi tragice ingratitudini îşi 
distilează esenţa într-o naraţiune ce se supune legilor bunului 
simţ şi, ca un reflex heraldic, celor ale onestităţii. Regele 
Mihai se înfăţişează în aceste Convorbiri..., provocate, cu tact 
şi cuviinţă, de scriitorul Mircea Ciobanu, ca un moralist de 
simţire creştină, privind viaţa cu o (nu pot să nu reiau 
cuvântul) suverană înţelegere, dar înăbuşind, în adâncul 
sufletului, o mâhnire care face melodia de fond a acestor 
rememorări. 

O copilărie marcată de şocul înstrăinării brutale de mama, 
regina Elena, de care fiul lui Carol al II-lea s-a simţit foarte 
ataşat, cu o afecţiune poate compensatorie. Purtarea neiubitoare 
a tatălui faţă de urmaşul său la tron. Nefasta prezenţă a roşcatei 
Magda Lupescu, vrăjitoarea cea rea, bântuind cu neruşinare prin 
Palatul Regal şi chiar prin viaţa politică a acelor ani. Apoi, 
abdicarea, inevitabilă, a lui Carol şi venirea la putere a 
austerului Ion Antonescu, a cărui inflexibilitate ascundea 
ciudate labilităţi. Mihai se vede încoronat şi povara vremii apasă 
acum şi pe umerii săi. O vreme care îşi ieşise din ţâţâni. 
Tinereţea devine un lux pe care, în inconfortul sever al 
momentului, regele abia ieşit din adolescenţă nu şi-l poate 
îngădui. Şi dacă „mâna providenţei” îi conduce binecunoscutele 
gesturi decisive, şi încă atât de tendenţios controversate 
(arestarea mareşalului evită, în orice caz, dezastrul care ar fi 
urmat prin năvala războinică a Armatei Roşii), „contractul de la 
Yalta” ne pecetluieşte, pentru amar de ani, soarta. Sinistrul 
cuplu Groza-Dej, manevrat de tovarăşii sovietici (eh, tâ, 
prokleatâi Vâşinski!), forţează, prin nemernic şantaj, o abdicare 
pe care avem de ce să o deplângem. Şi cu ce argument 
tipicamente bolşevic: „monarhia împiedică democratizarea şi 
modernizarea ţării”! Arătatu-ne-au ei, comuniştii, zi de zi şi ceas 
de ceas, democraţie... 

Fără să-şi fi luat cu sine averi – cum cred şi astăzi 
capetele ţuguiate –, familia regală e silită să pornească 
într-un exil care avea să se prelungească la nesfârşit. „Cu 
moartea în suflet”, Mihai I părăseşte o ţară în care tinerii 
îndeosebi îl socoteau un demn, integru simbol al luptei 
anticomuniste. Comuniştii, acest flagel abominabil. 
Regele îi cunoaşte bine, iar observaţiile sale sunt 
aplicabile, uneori până la nuanţă, situaţiei în care ne-am 
împotmolit. Iată: „Comuniştii au fost întotdeauna 
puternici în perioadele de confuzie”. Sau: „Ei se prezintă 
întotdeauna drept ceea ce nu sunt. Mai presus de toate, 
vor să fie recunoscuţi ca exponenţi ai unei majorităţi 
covârşitoare”. Toate astea intră, cum se poate constata, în 
definiţia (şi în apucăturile) mafiei care, şi acum, ne 
împăienjeneşte. Acestea, şi altele încă: contrademonstraţii 
(unde proletari şi proletare lovesc zdravăn cu ranga), 
diversiuni cât cuprinde, minciunăraie. Machiaţi sau nu, 
aceşti complexaţi socialmente şi intelectualmente nu se 
dezmint. Şi, înfigându-şi ghearele în privilegiile de mult 
râvnite, nu s-ar da bătuţi nici chiar atunci când falimentul 
doctrinei lor – doctrină care ultragiază natura însăşi – nu 
mai poate fi ascuns. Un eşec fără drept de apel. Înseamnă 
oare că pacostea s-a dus pe pustii? Regele Mihai se 
îndoieşte: „Eu cred că este numai un reflux”. Nu poţi să 
nu rămâi pe gânduri. Mai ales că destule alte judecăţi – 
cu valoare profetică, uneori – probează clarviziunea unui 
om care a învăţat să perceapă tropismele devenirii. 

Solicitat, cu deferenţa cuvenită, de Mircea Ciobanu, 
Majestatea Sa răspunde, cu fiecare mărturie, răuvoitorilor 
de ieri şi de astăzi.  

O replică plină de prestanţă la tot soiul de aberaţii şi de 
infamii produse, fie în dezunita diasporă românească, fie prin 
părţile noastre, în maşina de zvonuri şi calomnii a impenitentei 
Securităţi. Despre vinovata indiferenţă a Vestului faţă de 
încatenarea pe termen lung a unor ţări lăsate pradă poftelor de 
expansiune ale imperiului Răului; acel egoist şi plin de sine 
Occident, a cărui derivă ideologică a putut secreta la un 
moment dat „toleranţa, simpatia, adeziunea” faţă de marxism-
leninism, maoism ş.a.m.d. Despre aşa-zisa „neactivitate” a 
regelui într-un exil, cum spuneam, neocolit de zâzanie şi de un 
contraproductiv scepticism. Acest domn în vârstă pentru care 
adevărul este binele suprem trebuie să fi suferit adânc la auzul 
unor imund-absurde acuzaţii, de felul celor emise, prin 1992, de 
nişte parlamentari ticăloşiţi: că ar fi primul nostru 
nomenclaturist, că i-ar fi adus pe ruşi în ţară, că l-ar fi predat cu 
sânge rece echipei lui Bodnăraş pe mareşalul Antonescu şi alte 
asemenea parascovenii. Blestemăţii care încă mişună prin 
cugetul buimac, sau necurat, sau mărginit al multora. Din 
păcate, scrâşnete încă auzim în gura unor siniştri ipochimeni. În 
fine, cum rosteşte adesea intervievatul însuşi. În fine... 

Dar e întristător. Întristătoare sunt atâta obtuzitate şi atâta 
rea-credinţă, întreţinute de cei ce au interes să o facă. Noroc de 
sticluţa cu apă sfinţită, de care – metaforic vorbind – Regele 
Mihai nu s-a despărţit niciodată. De aici, din sentimentul pur al 
credinţei izvorăsc şi tăria şi echilibrul moralităţii sale. Este, ca 
să preluăm o imagine de care se serveşte, Steaua Polară după 
care s-a călăuzit. Puterea de a înţelege şi puterea de a renunţa la 
sine sunt trăsături ale unui drept-credincios ce nu şi-a pierdut 
speranţa unei renaşteri spirituale, de înfăptuit sub semnul curat 
al iubirii de Dumnezeu: „Ceea ce suntem e darul dat de 
Dumnezeu nouă. Ceea ce devenim este darul nostru către 
Dumnezeu.” 

Reflexivul de ponderată cugetare este şi un portretist 
exact, cu simţul detaliului care semnifică. Un şir întreg de 
figuri mai mult sau mai puţin ilustre, luminoase (ca Regele 
Paul al Greciei) ori tenebroase (precum Fürherul posedat de 
duhul rău), ne întâmpină în aceste Convorbiri... De la Ion 
Antonescu (cu modul său „de a gândi şi a exista în exces”), 
un Conducător care „s-a realizat în afară de orice 
necesitate”, la Maniu şi Brătianu, amândoi, de „o înaltă 
moralitate politică”, de la onctuosul, dar ferocele Petru 
Groza la infatuatul baron Killinger şi stricatul Urdăreanu. 
Scene memorabile, dialoguri mascând sau trădând 
meandrele jocului politic, ceasuri de răspântie. Un tânăr 
pretimpuriu înţelepţit, confruntat cu o istorie intrată în delir. 
Un monarh dornic să facă bine („Pentru mine puterea 
înseamnă lucrul pentru ceilalţi”), împresurat de potrivnicii. 
Un personaj tragic, într-o epocă lovită de nonsens. 

Însă un personaj care, tocmai de aceea, accede ca puţini 
alţii la înţelesurile, nu totdeauna transparente, ale existenţei. 
Cu accentul cel mai firesc, în care se răsfrânge o maiestate 
naturală, confesiunile intră pe alocuri într-o cristalizare 
aforistică, ele capătă o rezonanţă ca şi oraculară: 
„Incompetenţa are multe forţe de reprimare şi aproape nici o 
formă de dialog”, „Un dictator nu este el însuşi dacă nu-şi 
investeşte încrederea exact acolo unde ar trebui să lucreze 
suspiciunea”, „antisemitismul şi înclinările spre totalitarism 
sunt probe ale unor mari carenţe sufleteşti”, „Un credincios 
nu se teme. Şi acolo unde nu este teamă, nu este nici 
tiranie”. Credinţa, ca o cale regală. 

Într-un andante cu gravitate susţinut, o voce pentru 
îngândurarea noastră. 

 

Florin FAIFER 

PRIVIND VIAȚA  
CU SUVERANĂ 
ÎNȚELEGERE 

 
 
 

 
REGELE MIHAI I
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 E greu de explicat astăzi frisonul maladiv pe care această 
scandare nevinovată o trezea în anii 90. În acele vremuri, la simpla 
pomenire a numelui Maiestăţii Sale, încă Regele României din 
punct de vedere strict juridic (un act semnat sub ameninţarea armei 
este nul de drept în orice justiţie democratică) odată cu căderea 
regimului criminal comunist, o masă indistinctă de cetăţeni, nu 
numai instrumentele malefice ale poliţiei politice sau profitorii 
regimului anterior, ci şi intelectuali onorabili la prima vedere, parcă 
o luau razna. Ar fi interesant de analizat de ce, mai ales că reziduuri 
fetide ale acelei pandemii, mai răsar încă în presa de azi. 
 Ilegitimitatea puterii şi violenţa structurală au fost cele două 
coordonate esenţiale ale regimului bolşevic peste tot în lume şi 
atunci când un aparatchik ajuns la comandă era confruntat cu aceste 
două chestiuni îşi dădea instantaneu arama pe faţă. Nu este aici 
locul pentru a relua teme fierbinţi ale dezbaterii publice din primele 
mandate ale preşedintelui Ion Iliescu cu atât mai mult cu cât în cel 
de-al treilea mandat al său, din 2000 până în 2004, s-a străduit 
măcar să iniţieze medierea unor conflicte şi fracturi ale societăţii 
româneşti de care era vinovat în cel mai înalt grad. Totuşi, nu e 
lipsit de semnificaţie faptul că atunci când a fost confruntat cu cele 
două teste de foc amintite, Ion Iliescu şi-a arătat pe loc descendenţa 
şi limitele astfel încât, în ciuda câtorva lucruri pozitive pe care 
finalmente le-a făcut, mineriadele, legionarii inventaţi şi reprobabila 
campanie împotriva Maiestăţii Sale rămân printre evenimentele 
cumplite cu care numele său va fi asociat în durata lungă a istoriei. 
S-ar fi putut însă altfel? – e o întrebare fără răspuns, dar care merită 
totuşi analizată. 

Născut şi educat în timpul naţional-comunismului lui 
Ceauşescu, nu aveam cum să fiu monarhist şi, cu rare şi temătoare 
excepţii în sfera privată, nu era nimeni aşa în România. Când însă, 
la începutul anului 1990, familia regală, revenită după patru decenii 
de exil, să se închine la ctitoria regală de la Curtea de Argeş, a fost 
hăituită de mardeiaşii lui Roman şi Iliescu, umflată cu forţa şi 
expulzată brutal înapoi în străinătate, am devenit brusc atent. Am 
scris atunci, în numărul din martie 1990 al „Cronicii”, un articol 
intitulat Cine se teme de Maiestatea Sa? care m-a catapultat rapid 
pe lista neagră a „băieţilor” cei care, neiertători, mi-au blocat rapid 
cariera administrativă la ordinele lui Ion Solcanu. Atunci am 
realizat că în România nu e timp şi loc pentru oamenii liberi, 
neînregimentaţi, văzând cum în societatea noastră se aleg apele: pe 
de o parte discursul isteric antimonarhic al celor care-şi simţeau, pe 
bună dreptate, legitimitatea politică pusă în discuţie şi care şi-au 
găsit o nesperată susţinere în intelectualii dezabuzaţi, nostalgici 
după privilegiile de mai an, deveniţi înfocaţi susţinători ai 
„republicii de la Ploieşti” iar pe de altă parte, o categorie stranie de 
activişti ai monarhiei, bătrânei paseişti sau tineri anarhişti reciclaţi 
(de masa de manevră a poporului îndobitocit de televiziunea 
iliesciană nici nu mai vorbesc) ale căror acţiuni erau la fel de 
haotice şi iraţionale. Cu rare excepţii, nu era loc pentru o judecată 
limpede, echilibrată, în spiritul şi numele adevărului şi al dreptăţii 
şi, din nefericire, lucrurile nu s-au schimbat prea mult nici astăzi. 

 

... forţa şi sinceritatea unui om discret şi auster... 
 

În primăvara lui 1992 eram bursier la Paris când mi-au parvenit 
zvonurile despre vizita familiei regale în ţară de sfintele sărbători de 
Paşte, neatent aprobată de Ion Iliescu, care se simţea acum mai 
sigur pe poziţia lui după ce „Constituţia lui Iorgovan” fusese 
oarecum validată prin vot popular – manevră hoţească de a invoca o 
tranşare plebiscitară a opţiunii pentru republică (prezidenţială, 
bineînţeles!) în defavoarea monarhiei constituţionale ca formă de 
stat. Am privit apoi, uimit şi excitat, transmisiunile televiziunii 
franceze, care preluase filmările făcute de o încercare de televiziune 
privată, alternativă, din România (parcă SOTI se numea) cu 
fabuloasa tălăzuire a milionului de oameni ieşit pe străzile 

Bucureştiului să-l vadă pe regele României şi pe prinţul 
moştenitor Nicolae. Ne imaginam spaima de moarte a 
securiştilor de acasă. I-am văzut apoi pe Maiestăţile lor la Paris, 
întâi la o foarte populară emisiune de la TF1 şi apoi în realitate, 
la o  întâlnire a familiei regale cu exilul intelectual românesc 
parizian, ţinută în fastuoasele saloane ale hotelului Geoge V, 
reşedinţa tradiţională a capetelor încoronate ale lumii. Am simţit 
atunci, alături de figuri legendare ale lumii noastre intelectuale, 
forţa şi sinceritatea unui om discret şi auster, distins şi cald, 
onest şi ferm pe care un destin potrivnic l-a împiedicat să fie 
ceea ce era menit să fie: conducător al unei ţări în derivă, model 
de omenie, cumpănire şi bunăcuviinţă pentru o lume pervertită 
de levantini şi bolşevici. Îmi aduc aminte, de asemenea, de 
răspunsul nediplomatic, potrivit unui tânăr de treizeci de ani, la 
întrebarea febrilă a distinsului istoric de la Manchester, 
Constantin Brâncoveanu (da!, descendent al Brâncovenilor), pe 
atunci secretar al Casei Regale, care mă chestiona amical, pe 
splendida terasă a unei cafenele pariziene, asupra şanselor de a 
reveni monarhia la conducerea ţării. L-am întrebat abrupt, fără 
protocol, cu acea candoare abrazivă a tinerilor, „ce serviciu de 
informaţii vă ajută pentru asta?”  

Întrebarea legată de sprijinul pe care Casa Regală a 
României îl putea avea de la vreun serviciu secret era una pur 
retorică, bineînţeles. Era evident şi pentru un nespecialist că 
nimeni nu luase vreodată în calcul revenirea regelui Mihai pe 
tronul de unde fusese alungat de teroriştii sovietici, nici de 
partea vestică, nici de cea estică a Cortinei de Fier şi, din 
nefericire, nici din interiorul aparatului de putere din ţară. 
Mesajele de Crăciun pe care Maiestatea Sa le trimitea prin 
intermediul Europei Libere erau mai curând percepute în ţară 
drept un pigment exotic, amintire a unui timp revolut, un 
fragment resuscitat din cartea de istorie al cărui potenţial 
subversiv era, din nefericire, mult mai scăzut decât colindele pe 
care, cu dibăcie, le transmiteau angajaţii secţiei româneşti ai 
acestui post de radio. 

 

manipulări subtile 
 

Serviciul D (dezinformare) al securităţii a fost una dintre 
cele mai active părţi a fostei poliţii politice în acele vremuri şi 
toată reţeaua de agenţi de influenţă, zvoneri şi provocatori a fost 
generos retribuită şi pusă la treabă sub comanda neîndurătoare a 
lui Voican-Voiculescu. Amplificarea până la isterie a 
minciunilor clasice ale comuniştilor a fost primul pas (decoraţia 
lui Stalin sau trenul cu aur şi tablouri, bunăoară, care avea ca 
singură referinţă reală garnitura de tren cu mobile, lucruri 
personale – între care, fireşte, bijuteriile şi tablourile cumpărate 
din banii proprii – negociate de Carol al II-lea cu Antonescu 
atunci când a plecat în exil, în 1940); au urmat răstălmăcirile 
odioase şi calomnia groasă (în care au excelat canalii de presă 
care erau autorii greţoaselor ode la adresa foştilor dictatori) 
ordonate de Iliescu imediat ce s-a profilat posibilitatea ca 
Maiestăţile lor să revină acasă. Apoi, acest demers grosier a fost 
dublat de manipulări pe paliere mai subtile. Foştii istorici de 
serviciu ai dictaturii acum au devenit apărătorii autointitulatului 
„mareşal” Antonescu şi antimonarhişti declaraţi. Dacă numele 
adevăratului rege era acoperit cu cele mai imunde epitete, 
bastardul regal (folosesc acest termen în sensul regulilor Casei 
Regale, singurele aplicabile, şi nu urmăresc nici un efect 
peiorativ) este rapid contactat (racolat?) şi folosit activ în 
campania de erodare a credibilităţii Maiestăţii Sale. Miliţieni cu 
ceafa groasă, care abia descoperiseră libertatea sudalmei la 
adresa Regelui se pliază ascultători din şale, apelându-l mieros 
pe domnul Lambrino nici mai mult nici mai puţin decât „prinţul 
Paul de România”, respectând obsecvios hilara hotărâre a 
tribunalului de la Slobozia, care îi atribuia, în plin avânt 
republican iliescian, dreptul de a folosi acest titlu calp. (Doar o 
menţiune în cazul domnului Lambrino, acest „Bercea 
Mondialu” al Casei Regale, de grija căruia nu poate dormi nici 
azi preşedintele republicii. Domnul Lambrino este copilul fiului 
nelegitim al regelui Carol al II-lea şi în chestiunea drepturilor 
civile pe care i le va recunoaşte cândva justiţia nu am a face 
niciun comentariu. În ceea ce priveşte includerea sa în Casa 
Regală a României, justiţia civilă este nulă, această putere fiind 
doar la îndemâna Suveranului). 

Au urmat apoi, în discursul public controlat de televiziunea 
lui Iliescu (ProTV-ul a apărut abia în 1996), singura care avea 
permisiunea de a forma electoratul, o abundenţă de „prinţi” şi 
„regi”. Prinţul Sturza, care se visa un fel de „conte de 
Marenches” al spionajului românesc, nu s-a plimbat degeaba cu 
elicopterele lui Măgureanu: castele, sute de hectare şi 80 % din 
suprafaţa împădurită a judeţului Neamţ i-au fost prompt 
retrocedate cu mult înainte ca domnul Iorgulescu să încerce şi el 
o schemă financiară (eşuată) cu castelul Bran. Au început apoi 
să ţină prima pagină „regii” şi „împăraţii” ţiganilor, urmaţi de 
„regele Hagi” şi de o pletoră de personaje publice (regina R&B-
ului, prinţesa Caragea etc.) mai mult sau mai puţin onorabil 

gratulate, cu un apelativ folosit cu precădere în scopul de a 
eroda şi discredita Casa Regală şi abia apoi, poate, în unele 
cazuri, de a marca excepţionalitatea. Acestei campanii 
insidioase i s-a alăturat şi o parte a intelectualităţii publice care, 
după voluptatea şi vioiciunea afirmării unui discurs anti-
comunist atunci când, finalmente, „se dăduse voie de la poliţie”, 
se descoperea acum visceral antiregalistă. Regele le era acestor  
bonjurişti dâmboviţeni „antipatic”, nu avea, dragă, „discursul 
ăla electrizant al lui Ceauşescu din balcon, în ’68, când am fost 
în centrul atenţiei” (în urma căruia anticomunişti faimoşi s-au 
înghesuit să ceară carnete de partid şi „arme la Uniunea 
Scriitorilor să se bată cu ruşii”); pe scurt, regele „nu e cool”, nu 
e postmodern, e vetust şi, mai presus de orice, nici nu are 
nevoie de osanale. Iar răzbunarea menestrelilor refuzaţi fu chiar 
mai cruntă decât aceea a activiştilor de partid comunist. 

o candidatură paradoxală... 
 

După 1996, atmosfera însă începe să se schimbe în ceea ce 
priveşte persecuţia la care este supusă Casa Regală a României. 
Bolşevicii sunt forţaţi să facă, strategic, un pas înapoi lăsând 
puterea pe mâna secretarilor de partid de la Universitate. Alt 
aer! Tot atunci, un tânăr şi distins actor, dintr-o familie 
importantă a Iaşului, se căsătoreşte cu Principesa Margareta, 
moştenitoarea tronului României, devenind Prinţ Consort şi 
ultimul pretext de luptă împotriva Maiestăţii Sale. 

Anunţarea posibilei candidaturi la Cotroceni, ca Preşedinte, 
a Alteţei Sale Regale, Principele Radu de Veringen (fost Duda), 
a stârnit perplexitate şi a resuscitat comentariile răuvoitoare ale 
unei părţi semnificative a mass mediei, antrenate în calomnierea 
Casei Regale şi „în adormire”, după istorica împăcare a lui Ion 
Iliescu cu adversarul său politic cel mai de temut. Această 
poveste, care îmbogăţeşte pitoresc peisajul cacofonic al 
dezbaterilor publice şi televizate de la noi, merită, cred eu, un 
pic de atenţie şi o analiză ceva mai depasionalizată. 

Primul lucru straniu legat de această candidatură 
paradoxală, care a generat de curând şi reacţia incalificabilă a 
preşedintelui Băsescu, ce nu s-a sfiit să-l bălăcărească pe Regele 
Mihai I, în prime time la televizor, într-un mod chiar mai 
revoltător decât îndrăznise să o facă Iliescu însuşi, este că pune 
în evidenţă un consens dubios al comentatorilor şi formatorilor 
de opinie, din cele mai diverse medii şi de formaţii şi simpatii 
politice, de minimalizare şi de discreditare la comandă a 
Principelui Radu. Deşi realitatea ne arată un om distins şi 
educat, provenind dintr-o familie bună (dacă nu aristocratică 
stricto sensu, cel puţin de o înaltă calitate umană şi intelectuală), 
cu maniere impecabile şi cu excelente abilităţi de comunicare 
(fireşti pentru un om care a iubit scena), imaginea din oglinda 
mass mediei este şocant de contorsionată şi de nedreaptă. 
Admit că diverşi comentatori care s-au înfruptat din privilegiile 
vechiului regim, obişnuiţi să cânte osanale activiştilor 
„luminaţi”, au naturale pulsiuni poporane şi se simt iritaţi de 
distincţia distantă a celor cu „sânge albastru”. De la Revoluţia 
Franceză încoace, gloata dezlănţuită şi-a impus supremaţia 
circului – deghizată în populism şi democraţie – în defavoarea 
fastului construit şi opulent ce marca succesiunea familială la 
tron. Ce-i drept, democraţia e mai vie, mai colorată, mai 
imprevizibilă, măscăricii au şansa lor de a ajunge în vârf, viaţa e 
mai schimbătoare şi mai palpitantă, iar aici, la porţile 
Orientului, lumea pare să sacrifice mai uşor seriozitatea şi 
stabilitatea în favoarea disponibilităţii la bârfă şi la scandal, 
îndeletniciri dragi celor de joasă extracţie socială din mahalalele 
urbane, nu oamenilor simpli şi drepţi de la ţară (care, din 
nefericire, n-au mai rămas decât în zonele necooperativizate de 
comunişti!). Dincolo însă de această explicaţie mai generală 
care încearcă o înnobilare sofistică pentru mahalagismul 
generalizat ce domină – din vina formatorilor de opinie şi a 
stăpânilor lor – spaţiul nostru public, ostilitatea cu care a fost 
întâmpinat încă de la început Principele Radu e greu de înţeles. 

S-a insinuat, în tradiţia scenariilor conspiraţioniste care fac 
deliciul bârfitorilor politici, că ar fi un fel de „cal troian” infiltrat 
în Casa Regală. De cine şi cu ce scop nu era prea clar. Cum, vor 
sări adepţii acestei teorii, nu e evident?, de securişti, pentru 
compromiterea Casei Regale Române. „L-a convins pe rege să 
se vândă lui Iliescu pentru a-şi recupera proprietăţile, a fost 
ambasadorul at large al lui Năstase şi acum vrea să compromită 
complet ultimele speranţe ale monarhiştilor, nu vezi că-i agent 
dublu?” Acesta este, de regulă, discursul celor atoateştiutori, 
inflexibili apărători ai neprihănirii româneşti, modulat în diverse 
registre. Cum la o asemenea brutală şi necuviincioasă insinuare 
niciun membru al Casei Regale nu ar putea să se coboare, spre a 
răspunde, mi-aş îngădui eu, necondiţionat de vreun alt cod de 
comportament decât rigoarea istorică şi onestitatea analizei 
comparate, să mă aplec puţin asupra acestei grile de interpretare 
strâmbă, sau cel puţin discutabilă, în opinia mea. 

Florin CÂNTIC 

(continuare în pagina 22) 

„NU MAI  VREM UN 10  MAI/  
FĂRĂ  REGELE  MIHAI !”  
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Câţiva vizionari (sau poate conservatori?), printre care se 
numărau Aristide Briand (ministrul de externe al Franţei) şi 
Nicolae Titulescu (ministrul de externe al României) se 
străduiau să restabilească vechea suprapunere a sensurilor 
geografic şi politic ale termenului Europa, prin restabilirea unor 
raporturi interstatale normale cu Rusia bolşevică şi înglobarea 
acesteia într-un sistem de alianţe care să menţină statu-quo-ul 
european, slăbind astfel presiunile revizioniste exercitate de 
unele state (Germania, Ungaria etc.) asupra tratatelor de la 
Versailles, Trianon ş.a. În 1934 s-au reluat relaţiile diplomatice 
ale României cu Rusia sovietică. Acest fapt ca şi alte acţiuni 
politice interstatale europene păreau că vor duce la o nouă 
extindere a Europei până la Urali. 

Din nefericire, pentru unii oameni politici ai acelei epoci, 
primejdia bolşevică se arăta mai mare decât cea a 
revizionismului. Între aceştia se număra şi Carol al II-lea, care l-a 
înlăturat pe N. Titulescu din funcţia de ministru de externe. Pentru 
a nu fi menţinută în regim de carantină (izolare) în afara Europei, 
Rusia s-a alăturat statelor revizioniste, care au intrat în acţiune 
declanşând al doilea război mondial (1 septembrie 1939).  

Realităţile europene în dinamica lor impuneau schimbări şi 
în receptarea, de către Mihai, a termenului Europa. Devenind 
rege (septembrie 1940), într-un regim politic agreat de 
Germania nazistă, el era nevoit să admită, împotriva 
amărăciunii provocate de cedarea Basarabiei şi nordului 
Bucovinei şi de înlăturarea tatălui său de la tron, că Rusia 
sovietică nu se mai situa în afara Europei. În scurt timp, 
înrăutăţirea raporturilor şi izbucnirea războiului germano-rus 
(22 iunie 1941) vor determina scoaterea din nou a Rusiei 
sovietice din Europa politică (nazistă). În accepţiunea pe care 
naziştii o dădeau acestui termen, nici Anglia nu mai făcea parte 
din Europa. Au revenit însă în forţă, atât Anglia cât şi Rusia, 
înfrângând Germania şi scoţând nazismul din Europa. 

 

... regele Mihai se afla în Europa,  
dar poporul şi ţara sa erau… în afara Europei 

 
După 23 august 1944, pentru regele Mihai, ca şi pentru toţi 

cetăţenii României, Europa politică şi Europa geografică erau 
termeni ce desemnau un conţinut identic. Pentru scurt timp însă. 
Ruptura dintre Naţiunile Unite victorioase în războiul împotriva 
nazismului şi fascismului, marcată prin discursul lui Winston 
Churchill de la Fulton (martie 1946), a determinat dihotomia 
(fragmentarea) Europei geografice în două Europe politice, 
Europa occidentală (anglo-americano-franceză, capitalistă) şi 
Europa estică (sovietică, socialistă). Mersul războiului şi 
înţelegerile secrete dintre Churchill, Roosevelt şi Stalin au făcut 
ca România să fie inclusă în zona dominată de Rusia sovietică. 
Regele Mihai a suportat această situaţie până la 30 decembrie 
1947, când a fost silit să abdice, dar cetăţenii României au 
îndurat-o până în decembrie 1989.  

Cele două Europe şi regimurile politice instituite în statele 
respective se blamau reciproc, iar raporturile dintre ele erau 
caracterizate drept un „război rece.” Aflat în străinătate, regele 
Mihai şi cetăţenii români exilaţi s-au plasat pe poziţia 
„gazdelor”, ce negau apartenenţa esticilor la Europa şi care 
acţionau constant în direcţia înfăptuirii unei uniuni militare 
(NATO şi UEO), economice (Piaţa comună) şi apoi politice. 
Tendinţele unificatoare erau stimulate între altele şi de 
ameninţarea potenţială a unei  agresiuni din partea Rusiei 
sovietice.  

Rusia sovietică a răspuns acţiunii unificatoare a statelor 
Europei occidentale prin contramăsuri similare: în domeniul 
militar, Organizaţia Tratatului de la Varşovia, în domeniul 
economic – Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. 
Autorităţile şi cetăţenii României s-au opus ferm propunerilor 
sovietice de adâncire a integrării (unificării) economice, au 
lărgit treptat posibilităţile de acţiune independentă pe plan 
militar şi politic. Rusia sovietică nu a putut înfăptui o Europă 
politică estică în măsură să contrabalanseze Europa politică 
occidentală (Uniunea Europeană). Puterile occidentale îl 
menajau pe Ceauşescu pentru disidenţa sa faţă de sovietici, 
astfel încât nu s-a aflat public decât după decembrie 1989 că, 
pentru occidentali, România era în afara Europei (pe alt 
continent politic). Oricum, febra pasiunilor politice îi împiedica 
pe români să conştientizeze absurditatea situaţiei – născută din 
confruntarea propagandistică dintre marile puteri. Căderea 
regimurilor comuniste în 1989 şi destrămarea URSS au creat 
condiţii pentru extinderea spre est a Uniunii Europene. Europa 
atlantică a avansat rapid de la Berlin până la Prut. La cei 90 de 
ani ai săi, regele Mihai poate contempla azi o Europă aproape 
similară celei din 1940.  

Pentru regele Mihai şi pentru poporul român, secolul al XX-
lea a reprezentat o adaptare continuă la ideea de Europă impusă 
de una sau alta dintre marile puteri: o Europă franco-britanică, o 
Europă nazistă, o Europă sovietică, o Europă comunitară 
(Uniunea Europeană). În pofida planurilor de includere în acest 
proces, în anii următori, a Republicii Moldova, Ucrainei, 
Gruziei etc., nu se conturează, în viitorul previzibil, o Europă 
(politică) de la Atlantic la Urali, cum dorea generalul de Gaulle, 
o Europă politică suprapusă Europei geografice. 

 

Traian D. LAZĂR 
 

Textul de mai sus este redactat pe baza informaţiilor conţinute în 
lucrarea noastră Viaţa regelui Mihai. Jurnal biografic. Vol. I (1921-
1940), în curs de apariţie la Casa Editorială Demiurg din Iaşi. 

 

„CANDELA 
SPERANŢEI” 

 
Când să fi fost? Parcă prin ´96 -´97. Costică Bardan, 

compozitor mare sub fireturi mici, terminase „Candela 
speranţei”, un adaus armonic la poemul de iubire pentru 
mama, descântec de încetinit drumul ruginii, al anilor. 
Sucită, răsucită, melodia se aşezase pe buzele tânărului 
Cătălin Maxim şi odihnea în buzunarul subsemnatului 
sub formă de casetă. Aveam o idee de spectacol şi unde 
altundeva decât la Târgu Neamţ, unde doamna Apetroaie 
se nărăvise la evenimente culturale, fapt ciudat şi 
periculos pentru o casă de cultură abia renovată. Lepădat 
de uşa autobuzului direct în stradă, oră nepotrivit de 
criminală actelor de cultură, sub 9.00 a.m., mestec rar şi 
deloc convingător langoşa cu brânză de capră, de oaie 
sau fără, posibil că mirosea de la canalizare sau era 
langoşă de post. Da-n post cutremur de lume, agitaţi, 
pavoazaţi, covor roşu în faţa scării şi două trepte mai sus. 
Vine suita, mă repede directoarea dintre flăcăii cărând 
somnolenţi dulapurile de sunet. Vine Regele, strigă mirat 
directoarea. Vine Regele, repetă atârnat în cârje un 
personaj auxiliar, uşor nebărbierit, fără cravată şi 
protocolul adiacent. Dânsu’ e cutare şi e veteran, spune 
doamna, şi o să cânte „Trăiască Regele” la microfon. 
Fără orchestră? Fără. Live. Păcat că-i răguşit şi nu ştie tot 
textul. Dar o să fie bine, nu? Şi cum la icoanele făcătoare 
de minuni, îi curg lacrimile, ceva de speriat. Brusc (a câta 
oară?!) îi întind batista şi din batistă caseta: Asta este 
pentru rege. Şi pentru dumneata. Dar să sune din toţi 
decibelii.  

Şi nu se aşează bine caseta în făgaşul aparatului că 
apare convoiul, alaiul. Maşini peste maşini, Regele, 
Regina, televiziunea, ăi cu gazetele, ceilalţi. Majestăţile 
Lor se apropie de tija singurului microfon de acolo, 
privesc spre public. Bine aţi venit, Majestatea Voastră! 
Bine v-am găsit, răspunde Regele Mihai şi neaşteptat 
răsună din difuzoare clopotele şi glasurile de copii de la 
începutul „Candelei speranţei”: 

 
Pe tine nu mă supăr, Viaţă 
Oricât de mult amar mi-ai da. 
Din spinii sângerând sub frunte 
Mai înfloreşte câte-o stea. 

 
Patru minute şi ceva sunetele, cuvintele curg peste 

mulţime, se rotunjesc deasupra perechii regale, lacrimile 
Regelui răzbunând parcă propria, dramatica sa soartă: 
„Sunt Candelă, un ochi plăpând, sub zarea lumii 
luminând, Speranţă!” 

Şi mă simt ruşinat de propriile necunoaşteri, de 
risipirea destinului acestui om  care, în definitiv, e naşul 
meu de nume, Mihai! Că-n ´46, când naşul de cristelniţă 
mă dublase în propriul nume inexistent în catalogul 
sfinţilor patroni, s-a impus intervenţia armată a fratelui 
Cornel (c-avea praştie) la autorităţi. Şi faţă-n faţă cu Nicu 
Radu, notar autorizat să autorizeze prin Nicoreşti, şi-a 
declarat veto-ul: Nenea, mai pune un nume la ăsta micu, 
c-a fost scos din pâinea Ălor de Sus... Şi avea fratele 
Cornel, Dumnezeu să-l ţie pe palme, atâta albastru în 
ochi de i-au dat lacrimile ălui de dinainte. Fie. Mai 
punem un nume. Care? Să-l cheme Mihai, ca pe rege. 
Scaunul administrativ a scârţâit prelung şi, dintr-o rână, 
notarul l-a privit interogativ pe cel din tablou: O fi sau no 
tu by de acord? Şi i s-a părut că regele i-a făcut cu ochiul, 
ocheadă care va să zică, bine, fie, scrie-l şi ca Mihai. 

 La mulţi ani, Majestate şi săru-mâna, că aşa se 
cuvine. 

Aurel Mihai BRUMĂ 

 

UN EUROPEAN ŞI MAI 
MULTE EUROPE 

 
Dinastia străină adusă pe tronul României la 1866 s-a 

românizat complet din 1927. Dacă regii anteriori se 
deosebeau de cetăţenii regatului prin credinţa religioasă, 
Carol al II-lea şi Mihai fuseseră botezaţi şi educaţi în 
religia creştin-ortodoxă, împărtăşită de populaţia 
majoritară a statului.  

Mihai, ca moştenitor al tronului, a fost şcolarizat în 
spirit naţional românesc. În 1933, când se afla în prima 
clasă de liceu (gimnaziu), tatăl său, regele Carol al II-lea, a 
decis ca Mihai să înceapă studierea istoriei cu Istoria 
Românilor şi nu cu Istoria Casei de Hohenzollern, cum se 
procedase până atunci în educarea odraslelor regale.  

Pe de altă parte Mihai era, prin naştere, un european, 
întrucât aparţinea marii familii a monarhilor continentului. 
Prin bunicii săi, regele Ferdinand şi regina Maria, el se 
înrudea cu dinastia domnitoare din Marea Britanie şi cu 
dinastiile îndepărtate de la tronurile Rusiei şi Germaniei. 
Surorile tatălui său, Elisabeta, Marioara şi Ileana, erau 
căsătorite cu regii Greciei, Iugoslaviei şi respectiv cu 
arhiducele de Habsburg. Adăugând la aceasta faptul că 
Mihai urma să conducă un stat european, înţelegem de ce 
Carol preciza, într-o discuţie din decembrie 1935 cu 
Nicolae Iorga,  că voia „ca fiul său să aibă o primă visiune 
totală a străinătăţii.” Pregătindu-şi fiul în perspectiva 
contactelor europene, Carol discuta cu el numai în limba 
engleză, după ce se asigurase că acesta îşi însuşise 
temeinic limba română. Apoi, în afara relaţiilor familiale 
cu mama sa, care trăia în Italia şi cu rudele din Grecia şi 
Iugoslavia, l-a implicat pe Mihai într-o serie de contacte 
oficiale cu conducătorii mai multor state europene.  

În octombrie 1936, Mihai l-a însoţit pe Carol al II-lea 
într-o vizită în Cehoslovacia. În acelaşi an, tatăl şi fiul au 
un schimb de opinii privind războiul civil din Spania, 
Mihai estimând că dreapta va ieşi învingătoare. La 12 mai 
1937, Mihai a reprezentat Casa Regală din România la 
ceremonia încoronării regelui Angliei, George al VI-lea, la 
Londra. În drumul de întoarcere spre ţară, Mihai a făcut o 
vizită familiei regale belgiene şi preşedintelui Republicii 
Polone. A urmat vizita preşedintelui Poloniei, Moscicki, la 
Bucureşti (iunie 1937) şi vizita regelui Carol al II-lea, 
împreună cu Mihai, în Polonia (iunie-iulie 1937). În cursul 
anului 1938, regele României şi moştenitorul tronului 
vizitează succesiv Anglia (15-18 noiembrie), Belgia (18-19 
noiembrie), Franţa (19-21 noiembrie) şi Germania (22-26 
noiembrie). Vacanţa de vară din 1939 i-a prilejuit lui Mihai 
vizitarea litoralului şi insulelor turceşti şi greceşti din 
Marea Egee. Încordarea relaţiilor internaţionale şi 
declanşarea celui de al doilea război mondial au pus capăt 
acestui program de contacte externe ale moştenitorului 
tronului, familiarizarea sa cu problemele politicii europene 
limitându-se la sursele şcolare şi eventualele discuţii cu 
tatăl său ori cu sfetnicii acestuia. 

Educaţia europeană a moştenitorului tronului, Mihai,  
s-a realizat în concordanţă cu modelul epocii.  

Până în 1917, când bolşevicii au luat puterea în Rusia, 
sensul politic al termenului Europa coincidea cu sensul 
geografic. Europa geografică şi politică se întindea de la 
Atlantic la Urali şi de la Oceanul Arctic la Mediterana. 
Marile state vest-europene (Anglia, Franţa, Spania) erau 
preocupate de imperiile lor coloniale extra-europene, iar 
marile imperii central şi est-europene (Germania, Austro-
Ungaria, Rusia) erau atente la „liniştea” supuşilor. Nici 
unuia dintre politicienii marilor state nu le venise ideea de 
a monopoliza „Europa” pentru sine (pentru statul său), 
expulzând celelalte state de pe continent. Bolşevizarea 
Rusiei a schimbat radical viziunea politică asupra 
termenului Europa. După 1917, în accepţiunea sa politică, 
Europa se întinde de la Atlantic la Nistru. 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

ARS AMICITIAE  
ŞI CRIZA COMUNICĂRII  

LIBERTATE, PRIETENIE, DEMOCRAŢIE 

 
Într-o excesivă și generalizată 

supra-dozare de interese, programe, 
proiecte culturale, Universitatea 
„Apollonia” încearcă să repună în 
drepturi praxiologia valorii, adăugând, 
în formulă proprie, Sărbătorilor 
Iaşului prezenţa unor pelerini 
consacraţi culturii identitare, precum 
și focalizării morale a societăţii aflate 
într-o cronicizată derivă a propriului 
sine, încă departe de atingerea unei 
alte căi de individualizare în 
„concertul European al popoarelor”, 
cum anunţa prezentul trăit unul dintre 
profeţii “europenizării comunitare”, 
Victor Hugo. În calendarul lunii 
octombrie, între 10 şi 28 octombrie, 

interumane şi mai ales de aceste vocabule care în proza sa 
sună şi au alte sensuri decât cele întâlnite în alte părţi. 
Vorbind despre doamne şi domniţe, oricât am vrea noi să nu 
ţinem cont de acest fapt, ne îndreptăm obligatoriu spre o 
componentă mai veche, aceea a Evului mediu. Mai cu seamă 
pentru că proza sadoveniană a readus în imaginarul modern 
o asemenea lume. Doamnele şi domniţele ţin mai cu seamă 
de un veac numit de aur, acel secol al XII-lea. Dar la 
Sadoveanu nu vin doar doamne şi domniţe,  ci şi jupânese 
mai tinere sau mai puţin tinere. O domniţă care probabil că a 
prins cel mai mult din verbul sadovenian este cea pe care 
simbolic o curtează numind-o Prinţesa Daim. Daim 
înseamnând domniţă adorată inimii mele. Acel Sadoveanu 
care vorbea despre „o domniţă adorată inimii mele” avea o 
vârstă înaintată când și-a permis să se îndrăgostească a doua 
oară (nu ştim de alte iubiri). Şi dincolo de povestea 
parabolică a Prinţesei Daim există, cum ştim cu toţii,  un 
volum de versuri (Daim, 1944),  în care întâlnim o imagine 
tulburătoare pentru cei care nu au citit versuri de Sadoveanu, 
deşi mulţi spun că proza sa este şi o poezie. Şi spune: „Mă 
tângui ca un stih din Psaltire,/ Gândul închinându-mi-l ţie;/ 
Ore sarbede, ore de mâhnire,/ Ore de veşnicie”. Cât priveşte  
acest cuvânt, „domn”, vine din termenul arhicunoscut al 
strămoşilor noştri şi are, ca şi la alte popoare europene, un 
dublu sens: unul legat de puterea autocrată, (voievod, 
domnitor, conducător sau ce vreţi să-i spuneţi domnului 
local), celălalt sens fiind mult mai subtil şi mult mai extins 
în mentalul nostru. În „Ostrovul lupilor” sunt nişte capcane 
interesante întinse de prozator. Una este legată de începutul 
titlurilor de capitol, unde se spune că pe povestitor l-a 
chemat Domnul Ioniţă, în altă parte se spune că l-a chemat 
Domnul Panaite. Cei care sunt prinşi în mecanismul 
naraţiunii află că, de fapt, nu-l cheamă nici Domnul Ioniţă, 

nici Domnul Panaite, dar tot ce se întâmplă pe tot parcursul 
acesei poveşti, povestiri, proză, este că descifrăm imaginea 
unui alt domn, un oriental. 

Şi adeseori s-a spus că adevăraţii domni, cavaleri, nu 
erau obligatoriu din Apus, nu erau neapărat de extracţie 
apuseană. Şi tocmai asta îi făcea să fie deosebiţi pentru 
apuseni, să devină eroi de marcă. De exemplu la Boccaccio. 
Dar personajul care apare la Sadoveanu şi pe care l-a numit 
Mehmet Caimacam, este supranumit şi Nastratin Hogea. 
Nastratin este un turc prea-înţelept care, în domnia sa, 
înţelege să lase legea să-şi urmeze cursul, chiar dacă el era 
nevinovat. În finalul prozei, când turcul pleacă spre o lume 
mai bună, spune două vorbe care trebuie trimise prietenului 
său de vânătoare, acel domn pe care nu-l chema nici Ioniţă, 
şi nici  Panait. Şi-i spune: güle, güle, bey! – bey însemnând 
„domn” pentru toată lumea de la Bizanţ, de la 
Constantinopol. Traducerea acestui „güle, güle” înseamnă 
„zâmbind, zâmbind”. Nu este o altă cale mai frumoasă 
pentru o despărţire. Este un fel de a fi otoman, spune 
Sadoveanu. Güle, güle celor doi bey din această seară. 

Mircea Radu Iacoban: Dialogul celor doi „domni” 
amintiţi de Constantin Dram trimite și spre o altă 
deschidere. Într-o emisiune televizată, maestrul Dorel Vişan 
afirma că „în România nu funcţionează legea, iar libertatea 
este prost înţeleasă. Omul decăzut se manifestă prin 
libertatea de a minţi, de a înşela, de a trăi imoral” – şi aşa 
mai departe. Mai încap referirile la prietenie? N-ar trebui să 
începem cu o discuție despre înțelegerea întreagă a 
libertății? Așa dar: suntem liberi? 

 

poarta închisă a ocolului 
 
Mihai Cimpoi: Sunt liber... să vorbesc despre prietenie. 

Îmbinând raţiunea pură cu raţiunea practică, recurgând la ce 
s-a întâmplat în marea istorie, istoria literaturii universale, 
remarcăm existența unei mari prietenii, Goethe – 
Eckermann, care a dat o carte considerată de nemți model de 
proză. La noi există prietenia Eminescu-Creangă, iar 
Creangă este într-un fel aici, Dorel Vişan oferindu-ne 
ipostaza cinematografică a acestuia. Maestrul Vişan îmi 
povestea că a studiat graiul moldovenesc autentic de aici şi a 
stat 6 luni la Iaşi, sau mult mai mult, cu intermitenţe. În 
perioada sovietică ni se spunea (comunismul  basarabean a 
fost mai dur decât cel românesc) că libertatea, conform unui 
clasic al marxism-comunismului, este înţelegerea necesităţii. 
În Basarabia a urmat un proces al renaşterii, iniţiat de 
intelectuali, de scriitori, şi am ajuns să promovăm valori ale 
democraţiei reale, valorile libertăţii şi, bineînţeles, valorile 
noastre identitare. Şi cred că e o mare cucerire a acestui 
proces de renaştere readucerea valorilor româneşti acasă. Ele 
erau parţial interzise, trunchiate. Dar şi democraţia are 
libertăţile ei nedorite. Recurg la o exprimare foarte spirituală 
a unui interpret cunoscut de muzică populară, promovat aici 
şi de Radio Iaşi, Nicolae Sulac. Când a fost întrebat ce crede 
despre libertate, despre democraţie, a răspuns pe ton 
mucalit: „am dezlegat vițica de la iesle,  dar  poarta ocolului 
rămâne închisă”. 

apolloniştii au invitat personalităţi de 
recunoscută valoare, reprezentanţi ai 
Bisericii, grupuri consacrate artistic 
cuvântului întru zidire – printre 
invitați numărându-se și patriarhul de 
duh al cântecului tradiţional, maestrul 
Grigore Leşe. „Cronica veche”, în 
dorinţa de a oferi câte ceva din 
substanța acestei aventuri socratice a 
cuvântului, a extras fragmente din 
dezbaterea primei zile de calendar 
auguric. Aflat între academicianul 
Mihai Cimpoi, actorul Dorel Vişan şi 
istoricul literar Constantin Dram, 
dramaturgul Mircea Radu Iacoban 
(scenaristul filmului „Un bulgăre de 
humă”, proiectat în finalul dezbaterii,. 

şi editorul, ca director al Editurii 
Junimea, al unor cărţi semnate de mai 
puţin cunoscutul, pe atunci, istoric şi 
critic literar Mihai Cimpoi) aflat la 
„cârma” serii, a redefinit nordul tematic 
al dezbaterii, anunţat poate prea 
metaforic iniţial („Doamne, domniţe, 
domni şi domnie… în literatură”), 
îndreptându-l către actualitatea stării 
neconsumabile a iubirii prin prieteni. 
Oferim cititorilor fragmente din 
dezbaterea găzduită de aula Bibliotecii 
Universitare „Mihai Eminescu”, cu 
mențiunea că publicarea stenogramei a 
trebuit să respecte oralitatea 
intervențiilor.  

                            CRONICAR  

Mircea Radu Iacoban: Vă propun să vorbim despre 
amiciție și inamiciție în lumea artelor,  având în vedere că 
acum 80 de ani, în octombrie 1931, scriitori ieșeni de marcă 
(Sadoveanu, Topârceanu, ieșenizatul Panait Istrati, I.I. 
Mironescu, Demostene Botez, Gr.T. Popa, Otilia Cazimir 
ș.a.) au organizat o întâlnire publică intitulată „Despre 
prietenie”/ De amicitiae. Și să încercăm a cerceta cum au 
evoluat relaţiile inter-umane, pornind de la evenimentul 
evocat şi până astăzi, locul şi încărcătura valorică a acestui 
„De amicitiae”, alegând dintre posibilele formule 
introductive, două: aceea a tomitanului Ovidius – „Câtă 
vreme eşti fericit, ai o mulţime de prieteni” (Donec eris 
felix, multos numerabis amicos) şi alta a marelui Will –
„Chiar şi prietenii se schimbă, odată cu norocul…”. Acum 
trei-patru decenii, Fănuș Neagu scria o ”Carte cu prieteni” în 
două volume. Citind astăzi jurnalele postume și 
memorialistica unor scriitori de marcă, ai senzația că 
răsfoiești mai degrabă… „cărți cu dușmani”! Sigur că nici 
înaintașii noștri n-au viețuit în prea totală și dulce armonie; 
ca repere extreme am putea lua mai întâi exclamația naiv-
entuziastă a lui Dimitrie Anghel („Iașul este o vastă familie 
în care toți se cunosc, se ajută și se tolerează”), în oglindă cu 
epigrama de largă circulație „La Capșa, unde vin toți 
seniorii/ Local cu două mari despărțituri/ Într-una se 
mănâncă prăjituri/ Și-n alta se mănâncă scriitorii”… Oricum, 
în breaslă s-a perpetuat, vremelnic, o solidaritate de 
neregăsit în luminatul veac XXI, când orice reuniune 
scriitoricească deține alarmant potențial exploziv.  

Constantin Dram: Eu am să rămân în teritoriul primei 
propuneri, adică la sugestia imediată a titlului „Doamne, 
domniţe, domni şi domnie... în literatură”, investigând 
spațiul spiritual sadovenian. E o mare deosebire între omul 
Sadoveanu şi literatura sa, apropo de prietenie, de relaţiile  
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Dorel Vişan: Omul nu-şi poate depăşi propria lui 
limită. Şi nu se poate identifica cu destinul celuilalt. 
Putem comunica până la un loc, dar în momentul în care 
trebuie să ne unim, nu o putem face din cauza 
universurilor diferite. Totul „curge” până la o anumită 
putinţă. Eminescu a dezvoltat în Luceafărul această temă. 
În realul nostru, printr-o lipsă de dezvoltare culturală, 
trăim în universul amintirilor care nu interesează pe 
nimeni. Este foarte interesantă această cădere, pe care pur 
și simplu nu o observăm.  Oamenii au botezuri, au nunţi, 
au morţi, au vii, viaţa merge înainte şi nu ne dăm seama 
de cădere. Nu ne dăm seama cât de mult am căzut. Ba 
dimpotrivă, cei care au funcţii, au bani, se consideră 
adevăraţii luptători. Apropo de asta, Marx spune la un 
moment dat că capitalismul nu se autodizolvă, ci va intra 
într-o altă fază, aceea a capitalismului moral. Superbă 
aberaţie. Imposibilitate absolută! De altfel, moralul ca 
atare este o utopie. Nu poate fi desfiinţată  realitatea unei 
societăţi de bogaţi şi de săraci. Cum nici ajutorul singular 
creştinesc pe care bogaţii l-ar putea acorda. Ajuns, rizibil, 
la cadorisirea cu o biată  pungă la Anul Nou, la Crăciun, 
şi, mai ales, la alegeri. De aici imposibilitatea 
„capitalismului moral” al lui Marx.   

Mircea Radu Iacoban: Să vorbim despre amiciţie și 
în cazul apartenenței, înregimentării de grup, mereu 
veche, mereu nouă... 

 

minciuna... fundamentală 
 
Dorel Vişan: Oamenii nu se mai cunosc pe ei înşişi. 

Un om care nu se cunoaşte în sine, nu poate să se 
cunoască decât prin ceilalţi. Dar neavând comunicare cu 
ceilalţi, el schimbă realitatea construind propria realitate,  
care este mincinoasă. Deci, fundamentul lumii actuale 
este minciuna. Peste tot în lume se minte. Minciuna a 
devenit un modus vivendi. Şi de aceea relaţiile sunt 
terminale, pentru că oamenii nu-şi mai pot spune 
adevărurile. Apropo de ideea de a spune adevărul, iată o 
poveste din televiziune. Se spune că  hanul tătarilor era 
foarte urât. Avea un picior de fier şi era extraordinar de 
hâd. Într-una din zile, merge la frizerie să se tundă, 
împreună cu omul lui „de bază”, un fel de Bulă al lui 
Ginghis Han. După ce îl tunde frizeru, Ginghis Han se 
uită în oglindă şi începe să plângă. Şi plânge jumate de 
oră, după care se opreşte, iar omul lui continuă. Atunci 
Ginghis Han îl întreabă: tu de ce plângi? Eu m-am tuns, 
m-am uitat două secunde în oglindă, am văzut cât sunt de 
urât şi am plâns o jumate de oră. Dar tu de ce plângi de 
atâtea ore? Şi ăla îi răspunde: „Dacă dumneata te-ai uitat 
două secunde şi ai plâns jumate de oră, eu, care te văd 
mereu, am să plâng toată viaţa!” Unde e adevărul? Unde 
e prietenia? Vivat servitutea! 

Mihai Cimpoi: Există marile prietenii, unele consacrate 
literar, şi există prieteniile care se constituie  în jurul unor 
programe,  sau sub semnul unor manifeste estetice. Există 
și amiciţii în care noţiunea de prietenie autentică se 
diluează. Am constatat, studiind istoria literaturii, că acei 
mai mărunţi, mediocrii, se constituie mai sigur şi mai 
repede în grupuri trainice, ofensive, ambiţioase, fără 
temeiuri estetice, dar agresiv-funcţionale. Este ceea ce se 
întâmplă cu post-modernismul, care-i o paradigmă ce 
trebuie înţeleasă ca atare. Numai că post-moderniştii noştri 
nu văd să realizeze ceva tocmai... în mod programatic... 

 

mai există generații? 
 
Constantin Dram: Este o perioadă corozivă. S-au 

pierdut foarte multe dintre prieteniile vechi. S-au inventat 
prietenii ciudate şi, mai grav, s-a adâncit distanţa dintre 
generaţii. Distanţa de astăzi dintre generaţii este mult mai 
mare şi mai periculoasă.  Înainte, contrariile erau singulare, 
necesar să existe într-un anumit sistem; astăzi a devenit o 
luptă între cei foarte tineri cu cei mai puţini tineri, cu cei 
mai în vârstă şi cu cei mai puţin în vârstă. Lupta este mai 
acută şi mai vizibilă ca niciodată. Niciodată nu ne-am bătut 
între noi pe criterii de vârstă. 

Mihai Cimpoi: Nichita Stănescu spunea că nu există 
generaţii. Există poeţi. Ipotetic, Tudor Vianu vorbeşte 
despre generaţii de creaţie. Cel care acceptă şi aderă la o 
grupare, la o generaţie, la o paradigmă, nu-i numaidecât 
validat și prin măsura valorii.  

Dorel Vişan: Eu cred că este o problemă falsă. Nu 
există o luptă între generaţii. Este luptă între valori. O 
generaţie degeaba se ridică să lupte împotriva altei 
generaţii, dacă nu are valori. Pentru că nu este ascultată şi 
nu are rezultate. Un om poate să fie valoros la 30 de ani şi 
poate să nu fie valoros la 80 de ani. Dar și invers. Deci, eu 
cred că lupta este între valori. Şi cel mai greşit lucru este 
ideea aceea de val, mereu de un nou val, cum îmi spunea 
deunăzi un domn ministru. Şi i-am zis: Domnule ministru, 
noul val se sparge primul, celelalte sunt acolo, departe. Şi 
chiar este o poveste cu un val care tot venea şi cânta şi care 
era foarte voios fiindcă mergea până la capătul oceanului. 
Iar acolo, la capăt, s-a spart. Iar celelalte valuri se 
îndemnau între ele: hai, dă-i drumul, dă-i drumul! Un 
singur val, singurul, a rostit sentinţa necesară: importante 
nu sunt valurile, ci oceanul! Aici este problema şi aici este 
şi greşeala. În cinematografie am ajuns la o discuţie foarte 
incisivă între noul val şi valul vechi. Chiar i-am spus unei 
doamne: da sunt multe premii. Aştept ca premiații să facă şi 
un film!  

Mihai Cimpoi: Este minunat, spune cineva, că la 
fericire ai mulţi prieteni. Dar există şi un alt aforism, care 
spune că atunci când omul cade prietenii fug. Și eu, la un 
moment dat, am fost părăsit de unii prieteni. Glumă,   
ne-glumă, până și soția a ajuns să se îndoiască: „tu nu iei 
prea mult din Călinescu”? 

Mircea Radu Iacoban: Mulțumesc, stimați invitați. (În 
continuare, a rulat filmul unei mari prietenii, Eminescu-
Creangă. În rolul titular, actorul Dorel Vișan.) 

 

Dorel Vişan: Întotdeauna, când vin la Iaşi, am o stare 
specială, m-a marcat extraordinar Bădia Ion, şi am rămas 
definiv şi cu Creangă şi cu Eminescu. Cât despre  problema 
libertăţii – mă preocupă de mult. Am şi scris doi psalmi 
despre libertate: „Libertatea este ca un samar...”.  Eu cred că 
libertatea e o problemă de omenie. Și nu există libertate fără 
lanţ. Viţica de care spunea domnul Cimpoi, este dezlegată de 
la iesle dar rămâne prinsă în ocol. De altfel, definirile 
libertăţii pe parcursul istoriei sunt adeseori confuze. Nu 
întodeauna oferă explicaţiile cele mai lucide, cele mai clare. 
Cea mai frumoasă definiţie a libertăţii am citit-o la 
Eminescu. Eminescu spune că „libertatea este facultatea 
omului de a dispune de el însuşi prin muncă şi capitalizarea 
muncii”. Genial! Omul nu poate trăi fără muncă. Cineva 
zicea că tot ce e static pare iubire; în mişcare devine ură. Şi 
invers: noţiunea de iubire sub formă, să-i zicem, „statică” nu 
spune nimic. De altfel, nu numai noţiunea de iubire, ci şi 
altele. Îmi povestea de exemplu  Teodor Mazilu despre un 
prieten de-al lui care se tot recăsătorea: „Domnule, trebuie 
să-mi găsesc o altă femeie, pentru că  ăsteia i-am spus tot şi 
nu mai am ce să-i spun şi nu mă înţelege”. Deci, într-un fel, 
relaţia ține de comunicare. Şi aici cred că este problema 
fundamentală. Imediat după revoluţie, noi ne-am rupt lanţul. 
Şi acum suntem liberi, dar jaloanele se mişcă după fiecare.  

 

întretăierea cercurilor 
 
 Dorel Vișan: Am fost în Corsica; gazdele unde am 

tras aveau o fetiţă de 13 ani. I-am spus cum este cu 
problema libertăţii, problema cercului. Fiecare avem un 
cerc care se întretaie cu cercul celuilalt. Suntem liberi până 
la întretăiere. Când ajungem la întretăiere, nu mai suntem 
liberi, pentru că încălcăm libertatea celuilalt. Ea îmi 
povestea de cum este la şcoală, cum familia degeaba se 
zbate să-şi educe corect copilul, fiindcă acesta, ajungând la 
şcoală, află un loc al învăţăturii... unde învaţă răul.  
Se-nvaţă greşit. Şi el ajunge să înțeleagă altfel libertatea. 
Uite, la noi, foarte interesant, libertatea este înţeleasă ca 
libertinaj. Revin. Spuneam că, din punctul meu de vedere, 
libertatea este o problemă de omenie, legată de bunul simţ. 
Cineva, un filosof, zicea că „toate lucrurile mor în afară de 
simţul rău al omului, care tot timpul se dezvoltă”. Şi aici 
intră şi chestiunea libertăţii, pentru că la noi, încet – încet, 
şi nu doar la noi, ci în aproape toată lumea, din Noua 
Zeelandă şi până în Canada, am văzut că ia proporții 
degradarea umană. O degradare a omului, o degradare a 
civilizaţiei. Omul se îndepărtează de propriul sine, şi atunci 
nu mai se poate vorbi de libertate, de fericire, de iubire. Iar 
prietenia nu este ruptă de problema libertăţii. Eu cred că 
prietenia este una dintre cele mai frumoase virtuţi ale 
omului. Ea se bazează, după mine, pe trei elemente: pe 
iubire, pe asemănarea în structura interioară, şi pe 
unitatea năzuinţelor. Aceste trei elemente concură pentru 
ca prietenia să fie adevărată sau falsă. Numai că, în 
cadrul prieteniei, fiecare caută să ocupe locul privilegiat. 
Şi aici încep contradicțiile. Prietenia, mai ales în ultima 
vreme, are o altă conotaţie. Primeşte o formă de realizare 
a unui interes. Eu cred că, la urma urmei, prietenia este 
tot o formă de comunicare. Şi aici e marea problemă a 
lumii moderne şi marea dramă a ţării noastre, pentru că  
s-au rupt punţile de comunicare. Nu se mai ştie să se 
comunice. Nu mai sunt prietenii adevărate, care să 
păzească drumul spre dragoste, dragostea fiind elementul 
fundamental al prieteniei. Totul se învârte, cinic, după 
interes. Orice lucru în ţara noastră a devenit o mică 
afacere. Asocieri, asociaţii, orice, fiecare membru al 
grupului nu întreabă decît care este partea lui, şi dacă s-ar 
putea, parte luată, nemuncit.  

Mircea Radu Iacoban: Să încercăm a schița și un 
desen al evoluţiei/involuţiei relaţiilor umane în primul 
deceniu al veacului XXI. 

 

dincolo începe celălalt... 
 
Mihai Cimpoi: Maestrul Dorel Vişan a fost foarte 

exact. A stabilit dimensiunea relaţiei dintre eu şi celălalt. 
Lucru pe care filosofia modernă îl are în vedere pentru 
clarificarea raportului, ecuaţiei. Colegii mei de la 
Universitatea din Chişinău au încercat să explice într-o 
lucrare aceste raporturi foarte complexe. Până aici sunt 
eu. Dincolo începe celălalt, cel căruia trebuie să-i dai 
dreptate, să-i dai spaţiu, să ţii cont de identitatea lui. 
Aceste filosofii caută să recupereze, să reorienteze, să 
umple golurile cunoaşterii respectivei relaţii. 

 

E o criză de comunicare, e o criză a valorilor. Şi, apropo 
de prietenie, mi-am notat aici un gând al lui Nietzsche: 
„Prietenie poate fi doar în cer, nu şi pe pământ”. Şi mai zice 
că „prietenia este ca două nave. Prietenii, zice Nietzsche, nu  
sunt doar pe una. Aceste două nave sunt ancorate într-un 
port. Fiecare navă are o ţintă, cum fiecare om are drumul lui 
şi doar scopul, trăirea comună, poate realiza ceva”. De aici şi 
ideea enunţată de prietenul Mircea Radu Iacoban legat de 
sacralitatea prieteniei de odinioară. Şi revin la Nietzsche, 
care aseamănă existenţa noastră cu diversitatea hărţii stelare. 
Să credem în prietenia noastră stelară, căreia trebuie să-i 
asigurăm existenţa. 
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cronica limbii 

pensiile, 
adecă plăţile 

carele cineva 
  le capătă  

din milă? 
 
Hotărât, cuvântul pensie ocupă un 

spaţiu important în discursul politic şi în 
limbajul publicistic actual. După Dicţio-
narul Academiei, termenul a fost utilizat 
prima dată, în scris, în limba română, la 
1741, în varianta pinzion (este citat un 
document publicat de N. Iorga). Această 
formă ne trimite spre germ. Penzion, una 
din sursele etimologice ale neologismului, 
pentru care mai pot fi citate fr. pension, ca 
şi rusescul pensiia, o pronunţie preluată 
direct în limba română literară.  

Toate aceste forme se explică însă din 
lat. pensio, cu sensul de „plată, rată”, la care 
ne referim pentru a consemna faptul că 
prima semnificaţie a utilizării cuvântului (şi 
la noi) nu avea prea mult de a face cu sensul 
generalizat astăzi, „indemnizaţie bănească 
acordată de stat (sau de particulari) 
persoanelor care, pentru limită de vârstă sau 
de invaliditate, îşi încetează activitatea ca 
salariaţi”.   

Ciudăţenia este că în dicţionare (cum 
este Dicţionarul tezaur al Academiei, t. 
VIII/2, sau frecvent hulitul – dar pentru tot 
felul de alte motive – DEX), nu se 
precizează faptul că, pentru primirea acestei 
indemnizaţii „de la stat” [?], „persoanele” 
în cauză cotizează lunar, tot timpul cât 
„activează”, lucru ce pare, probabil, de la 
sine înţeles, dar sursă de jignitoare confuzii, 
dacă nu este vorba de o simplă şi crasă 
grosolănie, din partea oficialităţilor sus-
puse de astăzi. Iată însă aducerea la ordine 
în definirea a ceea ce francezii numesc 
pension de retraite sau de vieillesse: 
„allocation versée périodiquement par la 
caisse d'assurance et de prévoyance aux 
personnes qui ont atteint un certain âge et 
qui ont effectué des versements à cette 
caisse” (Trésor de la langue française 
informatisé). 

Aşadar, înainte de a funcţiona principiul 
„dreptului la pensie”, din legislaţie sau din 
contracte de muncă, pensia era o plată în 
bani, oferită cuiva, pentru diferite servicii, 
de o persoană de rang înalt (în Occident, un 
cap încoronat, de exemplu), sau de o 
comunitate. Această semnificaţie, de sprijin 
social, de ajutor periodic în bani, plătit unei 
persoane pentru a-i asigura existenţa, reiese 
şi din definiţia dintr-o Rânduială judecă-
torească de obşte, tipărită la Viena în 1787: 
„pensiile, adecă plăţile carele cineva le 
capătă din milă”, termenul fiind, conjunc-
tural, chiar sinonim cu milă, după cum se 
glosa într-un text din „Albina românească”, 
de la Iaşi, în 1829: „milele sau penziile 
săracilor”. Iată alte câteva formulări ce 
ilustrează împrejurări îndreptăţind acordarea 
acestui ajutor (şi înfăţişând mentalităţi din 
secolul al XIX-lea); în Regulamentul 

Organic (lege cvasi-constituţională promul-
gată în 1831-1832 de către autorităţile 
imperiale ruseşti în Moldova şi Ţara 
Românească), pensia îi privea pe „săracii cei 
întrebuinţaţi” (adică pe cei care avuseseră 
anumite slujbe) şi pe „sărmani”, ca şi pe 
„cocoanele văduve”. Numai cu timpul   s-a 
încetăţenit sensul de astăzi, formulat astfel, cu 
o notă personală, de originalul lexicograf 
ieşean August Scriban, în Dicţionarul său: 
„Sumă mai mică decât leafa şi pe care statul... 
o plăteşte în fiecare lună funcţionarilor ieşiţi 
cu onoare din serviciu” (1939).  

Revenind spre mentalităţile de la 
începuturi, pentru modelări autohtone ale 
conceptului, să reamintim câteva amare 
observaţii, considerate caracterologice. 
Alecsandri, referindu-se la „mania pensiilor”, 
făcea dintr-o Kera Nastasia, ce avea calitatea 
de a fi văduvă după trei bărbaţi, pe lângă 
aceea de „doftoroaie”, o portavoce a 
„cocoanelor” râvnitoare la acest privilegiu, 
căci, vorba dumneaei, „Ca toată lumea şi eu 
vroiesc / Din pensioară să mă hrănesc, / Căci 
nu e-n lume mai dulce hrană / Decât aceea  
ce-i din pomană”. Şi iată şi o replică a lui 
Caragiale, incriminând sarcastic… mofturi 
autohtone: „… nu mai merge cu vechea 
sistemă: românul să se nască bursier, să 
trăiască funcţionar şi să moară pensioner”.  

Statutul pensionarilor însă, dat fiind 
raportul dintotdeauna dintre „leafă” şi pensie, 
nu a fost niciodată de invidiat; de aici 
frecvenţa diminutivului în familia lexicală pe 
care a generat-o termenul de bază, situaţie pe 
care o exemplificăm prin citate de pe internet: 
„pensie, pensioară, îmi mai lasă ei de-o 
pâinişoară?”, sau, direct pe tema „oglindă, 
oglinjoară”, din basme, „Pensie, pensioară, 
spune-mi cât de mică eşti?”. 

Şi nu lipseşte nici o parafrazare după al 
patrulea verset din Rugăciunea domnească: 
„Pensioara noastră cea de toate zilele”. 
Bineînţeles, disputa socială reflectă, 
îndreptăţit, şi folosirea sarcastică a 
diminutivului: „domnul subprefect îşi trage o 
pensioară”, „indemnizaţia de consilier 
rotunjeşte pensioara”, ca să nu mai vorbim 
de „o pensioară de parlamentar”! 

Dar, revenind la Scriban, ne întrebăm cât 
de „întrebuinţat” trebuie să fii în zilele 
noastre ca să ieşi „cu onoare” din serviciu, 
adică trăind onorabil? Întrucât, chiar 
persoane mult şi bine întrebuinţate de astăzi, 
descriind-şi posibilităţile, ne pun o 
emoţionantă întrebare: „Toată pensioara 
mea se duce pe două lumânări şi nişte 
parizer… Da’ chiar nu ştii, maică?” (cf. 
discuţii pe site-ul vamaveche.wordpress.com). 

 
 

Stelian DUMISTRĂCEL 

aperto libro 

CINE MAI DĂ SENS VIEŢII? 
Sub idealul cultural şi estetic, cuvintele din text capătă proprietăţi şi valori inalienabile, 

ele reclădesc principii de viaţă şi configuraţii nebănuite. Miracolul textului conduce spre 
universul unei lumi expresive şi exponenţiale ca reflex al unei profunde cunoaşteri a celei 
reale. Nu mai prejos, sub idealul valorilor morale, cartea oferă lecturi care încântă sufletul, 
el însuşi aflat uneori în teribilă cumpănă şi care are nevoie de sprijin şi de repere aducătoare 
de linişte şi echilibru. Aceste virtuţi ale cuvântului tipărit nu pot fi substituite cu nimic. În 
esenţă, ele comunică îndemnul spre a fi sensibili, cugetaţi, solari, cerebrali, de ce nu spre a 
fi şi altruişti, sinceri, înţelegători, de ce nu şi sociabili, tonifianţi, dinamici, exuberanţi, un 
rezervor imens de trăiri ale omului cu acces direct la lecturi de adâncime, la mesajul şi 
arhitectura cu instinct artistic al discursului literar, impresionând prin concizia şi frumuseţea 
expresiei, prin eleganţa şi ritmica frazei. Cititorul tresare uimit în faţa spectacolului vieţii, 
dar şi în faţa luminii, speranţei şi visului. Cum să nu mai aibă viitor cartea şi lectura? 

Anticiparea unui viitor al textului scris ar putea constitui o parte din ceea ce ar trebui 
făcut dacă se doreşte să întrezărim orizontul temporal al cititorului. Să se insufle întregii 
societăţi un mai pronunţat sentiment al zilei ce vine, ştiind că riguroasei discipline a ştiinţei 
trebuie să i se adauge imaginaţia impetuoasă şi însufleţită a artei. Omul contemporan are 
nevoie de o multitudine de anticipări, viziuni şi dorinţe, el trebuie să decidă în mod raţional 
ce alternativă să adopte, ce stiluri culturale să aleagă. Dacă în trecut literatura utopică era 
aceea care proiecta imagini despre tipurile de viitor posibile, important ar fi ca ea încă să 
joace un rol în rânduirea variantelor viitorului, negreşit un loc definitoriu în acest sens să fie 
ocupat de ceea ce se va întâmpla cu literatura scrisă şi cu lectura ei. Într-o strategie a 
perspectivei sociale şi culturale, umanizarea vieţii ar rămâne prioritară, căci existenţa unor 
supoziţii de o anume exactitate despre viitor este condiţia prealabilă a acceptării şi mai ales 
a înţelegerii consecinţelor rezultate din prezenţa fericită printre oameni a cărţii şi a 
cuvântului înflăcărat din ea. Într-un mileniu care nu promite decât psihoze, nevroze şi 
monologuri cu multe locuri comune ale fiinţei noastre, o globalizare care poate şterge 
sentimentul de apartenenţă la cultura naţională, o necunoscută a ecuaţiei greu de aflat când 
vine vorba de păstrarea identităţii în cadrul universalizării, o şansă încă există. Pentru ca 
simţurile să nu se ofilească, mintea să nu doarmă şi sufletul să nu sângereze trebuie să 
reiterăm mereu experienţele şi învăţăturile de pe urma lecturii, să descoperim cunoaşterea 
care dă sens vieţii, să decantăm simbolurile pentru a ajunge la tensiunea ideatică, să intrăm 
în infinitatea lumii interioare şi exterioare. Nu aşa tristeţea metafizică veşnic umană îşi va 
găsi vindecarea în plutirea astrală a spiritului? Cum să dispară cartea, cum să nu ne bucurăm 
de lectura ei? Citim, şi o altă lumină se proiectează asupra noastră, cugetăm şi vedem o altă 
estetică existenţialistică, incorporând în ea ab initio natura, viaţa, omul. Recitim şi avem 
impresia că parcurgem o bună parte a vieţii culturale a umanităţii, înţelegând-o ca istorie a 
propriei noastre vulnerabilităţi. Selectăm lecturile din literatura contemporană, când parte 
din ea îmbrăţişează instincte joase, naraţiuni şi poezii facil-senzuale, când unii se văd 
sarcastici şi caustici în ceea ce scriu dar nu reuşesc decât să se trezească cinici şi vulgari, 
pentru că intenţia lor izvorăşte din reflexe şi sentimente urâte. Nu o astfel de literatură cu 
gust îndoielnic şi vremelnic va avea parte de preţuire, ci discursul literar de bun gust, 
inteligibil, concis, ordonat, clar, non-ambiguu şi cu mesaj pozitiv. Trebuie căutată opera 
care stârneşte „admiraţia ca supremă bucurie a înţelegerii” (Albert Camus), trebuie aflată 
cartea care oferă cunoaşterea adâncurilor psihice, doar straturile şi mecanismele de gânduri, 
sensibilităţi şi afecte sporesc valoarea textului. Ca şi la Montaigne, la Blaise Pascal, poate şi 
la Baudelaire şi Mallarmé, universul nu este văzut decât ca o imensă carte unde simfonia 
spiritului nu are sfârşit. 

 

Nicolae BUSUIOC 

DOUĂZECI  
ŞI UNU  

DE 
FRAGMENTE 

● Până la şapte ani, toţi te învaţă să vorbeşti. După aceea, te învaţă să taci. 
● Omul e ca aluatul: după ce creşte, se înăcreşte. 
● Proşti deştepţi întâlneşti la tot pasul. Proşti inteligenţi nu s-au pomenit. 
● Bărbatul plăteşte la restaurant, femeia – acasă. 
● Ca să-şi ascundă ignoranţa la examene, profesorii pun întrebări. 
● Fii tare! Nu da niciodată înapoi! Nici chiar când iei bani cu împrumut. 
● În şah, ca şi în viaţă, nu se ţin minte decât partidele pierdute. 
● Abia la coborâre băgăm de seamă colţurile ameninţătoare ale stâncilor pentru 
care n-am avut ochi la urcare. 
● Mutul nu este neapărat un tăcut. 
● Străinii ne amăgesc, prietenii ne dezamăgesc. 
● Majoritatea numelor proprii sunt… comune. 
● Cel mai adesea, a acţiona înseamnă a nu face nimic. 
● Te dai în spectacol dacă nu eşti actor pe scena vieţii. 
● Şeful e ca roata: scârţâie dacă nu-l ungi. 
● Fiindcă fata l-a părăsit, s-a dus la o… băbească. 
● Şi-a făcut atâţia prieteni, încât nu i-a mai rămas nici unul. 
● Natura degenerată nu poate suporta natura sănătoasă, dar se nutreşte din ea. 
● Un popor care nu-şi respectă oamenii mari, inventează „oameni mari”. 
● Războiul începe odată cu moartea cavalerismului. 
● Privit pe întuneric, licuriciul pare un giuvaer şi nu e decât un biet vierme, la 
lumină. 
● Scurtimea gândurilor scrise pleacă din trăiri lungi. 
 

Theodor CODREANU 
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DIALOG ÎN TREN 
 

După valizele mari presupun că mergeţi tocmai la capătul lumii 
 

O nu merg la o mătuşă a mea de la Huşi 
 

Se spune că în cvartalurile noi e foarte frig 
Posibil dar tanti se încălzeşte cu 
opt pisici siameze siberiene congoleze şi tailandeze  
 

Sunteţi disponibilă? 
Oh eu m-am căsătorit chiar de ziua nunţii domnule şi sunt invincibilă 
 

Probabil predestinarea 
Un lucru e cert: că sunt măritată cu un bărbat şi asta-mi ajunge 
 

Cu un bărbat? 
N-am avut de ales astea-s moravurile 
 

Eu lucrez la casa pensiilor şi zilnic trimit 
viaţa prin mandat poştal cu bicicleta 
 

Şi cum spuneam merg la o mătuşă a mea 
ca să bârfim amândouă de una de alta  
 

Priviţi macii aceia din lanul de grâu cât sunt de fermecători 
 

chiar efemeri 
Par o pictură de Grigorescu 
 

Da da seamănă cu macii lui Luchian 
Pictorul acela care picta anemone 
Sau poate Andreescu mă refer la Tonitza cu Noaptea salcâmilor 
 

Cunoaştem la Carul cu boi al lui Ţuculescu 
 

Eu sunt oarecum reumatic rugina e prietena mea 
şi săptămânal colectez de la genunchi mici cristale 
dureroase pe care le vând la fier vechi câştig binişor 
 

Noi ne-am amenajat în debara o distilerie ilicită de lacrimi 
 

dar e foarte periculos poa să facă explozie 
De ce nu încercaţi direct sinuciderea? 
 

Chimic vorbind cianura de azi e cu ciubote roşii 
Oricum ar fi prea târziu 
 

Odată soţul m-a prins călătorind între baie şi bucătărie 
eram în neglijé şi ce-am mai râs 
Oh deliciile menajului 
 

Eu domnul meu câştig din curburi sunt model pentru pictori 
 

şi mereu port sânii la mine nu ştii când poţi 
întâlni aiurea vreun sculptor 
 

Am cunoscut şi eu la Mizil un scriitor de vagoane 
 

Ca să nu ne invadeze microbii noi locuim în frigider 
e drăguţ întuneric şi nu se schimbă nimic 
 

Şi noi facem din lacrimi cuburi de gheaţă 
şi le punem în vermut şi le bem sâmbăta cu musafirii 
 

Soţul se îndoapă cu salată de ţelină 
deja avem doi copii pregătiţi să emigreze 
 

Văd că citiţi cumva filozofie? 
Diva aia jigărită de prin librării? 
 

Ceva romane vreun pastel vreo idilă om sărac om bogat? 
 

O nu e o nuvelă de un oarecare Cehov 
inimitabil irezistibil şi destul de considerabil 
 

Ah ruşii ăștia sunt mercenarii melancoliei 
 

Aţi observat că ultimul vagon nu trage niciodată la peron? 
 

Eu cobor la Dolhasca şi nu mai contează permiteţi 
să mă retrag să fumez o ţigară. 
 

 

DIALOG PE PALIER 
 

A plouat întreaga după-amiază şi este ora şapte 
domnişoară Cristina 
Simţiţi? E un curent periculos pe hol 
 

A înflorit caprifoiul domnişoară 
Nu ştiu de ce de o vreme când închid ochii mă trezesc la psihiatru 
 

să fie luna care s-a apropiat nepermis de pământ? 
 

Mirezmele au cam luat-o razna 
Sau or fi gândacii de bucătărie? 
 

De ce nu? Sau vreo manevră a francmasoneriei 
Mă mir fiindcă totul e etanş noi am rupt contactul cu lumea 
 

Am încercat şi noi dar n-am reuşit 
mereu crapă pe undeva  
 

Sau poate că sunt virgină încă? dar fireşte că-mi doresc 
o viaţă normală care să se termine cu nunta în pat  
 

Auziţi? Abia urcă astmaticul scara 
Spuneţi-mi dacă iubesc trandafirul comit o impietate? 
 

Oh fireşte că nu şi nu mă refer la dumneavoastră 
dar femeile femeile am zis adoră aventura luxul 
misterul pubisul plictisul clitorisul interesul şi pesimismul 
 

Oh! 
Asta şi pentru că niciodată cineva cu cineva potrivit 
mereu altcineva cu altcineva 
jumătate de lup cu jumătate de vulpe 
 

Aţi văzut? Câţiva îngeri s-au aciuit la streşina blocului acolo 
Probabil c-au fugit din biserică din pricina lumânărilor 
 

Şi încă ceva: dacă poştaşul sună de mai multe ori 
e pentru că bătrânii se târăsc prea târziu să deschidă 
 

Da bătrânii au un tunel al lor 
 

Aseară am surprins o convorbire telefonică între 
pârâtorii oraşului dar fără să vreau şi am închis 
 

Şi noi ne-am culcat după miezul nopţii 
ştiţi cafeaua alungă somnul raţiunii 
 

Apoi am văzut un film colorat cu hemoglobină umană 
sustrasă din marile spitale 
Vă ascult vă ascult 
 

Adică inima noastră nu-i cea care bate şi ne aduce 
griji inima noastră e cea din spitale 
 

Ieri am fost la tribunal să-mi dau în judecată 
trecutul fiindcă am trăit greşit 
mi-au sugerat să merg la Patriarhie să cer 
o audienţă la Dumnezeu 
 

Sunt tare curioasă să-mi povestiţi şi mie 
Numai să mă primească fiindcă e foarte strict 
 

Aveţi o fire extrem de contorsionată 
 

Cred că astmaticul să fi ajuns la trei  
Nu ştiu de ce miros toată a Paciuli şi doar nu m-am dat 
 

Aşteptăm de o săptămână să vină ăia să repare liftul 
 

Iar eu aştept ziua de duminică de zăcut în fotoliu 
împotriva stresului să-mi imaginez cum vine fâlf fâlf 
 

fluturele mireasă 
 

Şi noi ne gândim să vindem televizorul 
fiindcă nu auzim când cântă cucuveaua.  
 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

OVIDIU GENARU 
 

„Încă de la prima sa carte, Un şir de zile, 1966, s-a putut observa că Ovidiu Genaru scrie versuri ca reacţie la ceea ce i se 
întâmplă sau la ceea ce află, că poezia este pentru el în esenţă un comentariu. Alţi autori construiesc poezia în regim anistoric, 
ca pe o viziune grandioasă sau ca pe un joc, ca pe o parabolă sau ca pe un ritual iniţiatic. Şi ei pleacă, probabil, de multe ori de 
la o situaţie reală, dar o prelucrează într-atât încât rezultatul pare – iar dacă pare, şi este – poezie pură. Ovidiu Genaru se 
numără printre poeţii care în mod explicit povestesc, analizează, interpretează – cu mijloace lirice – momente ale propriei lor 
vieţi. Cititorul asistă la transformarea realităţii în poezie. Şi însuşi acest proces îl captivează. 

Când citim o carte de versuri de Ovidiu Genaru, avem senzaţia că ne aflăm în spatele unui pictor care tocmai transferă pe 
pânză, cu ajutorul pensulei şi culorilor, peisajul din faţa noastră. Vedem, încântaţi, cum un drum de ţară, prăfos, pe care trece un 
banal car cu boi, se eternizează şi capătă o semnificaţie artistică”. 

 

Alex ȘTEFĂNESCU 



cronica veche 10 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

... când stai pe balconul 
camerei şi priveşti marea,  

ce mai contează? 
 
Am fost la mare, la Neptun, către mijlocul 

lui septembrie. Credeam, când am plecat, că 
acolo va mirosi a toamnă. Dar, nu. Mirosea a 
vară, iar la mijlocul zilei şi după masă era 
chiar vară. Dimineaţa, am prins nişte zile în 
care, nu foarte devreme, era ceaţă. Dar nu 
ceaţa londoneză, cum o ştim noi din cărţi şi 
din filme, ci o ceaţă care avea lumina toamnei 
furişându-se pe neobservate. Nu era o ceaţă 
cunoscută, ci un fel de abur alburiu şi cald, ca 
de saună, care apărea în dreapta mării, venind 
insidios către mal, după care, ca din senin, 
apărea în stânga, imediat ce în dreapta se 
lumina totul. Şi, toate acestea pe un cer irizat, 
cu o căldură difuz răspândită. 

De-a lungul falezei pustii se legănau uşor, 
foarte uşor frunzele copacilor, pâlcuri de pini, 
stejari, plopi, arini, mesteceni, pentru că 
Neptun era înainte de a se face staţiune o 
pădurice, zimţată, în multe culori. Acest 
freamăt al frunzelor era punctat, întâmplător, 
dar des, de ţipătul ascuţit al pescăruşilor în 
zbor sau al celor care  se plimbau pe plajă sau 
stăteau pe pietre, pe dig, perfect nemişcaţi, ca 
nişte statui. Se odihneau, dar  privirea lor se 
îndrepta către mare.  Lângă faleză, pământul 
era plin de buruieni, de scaieţi galbeni, prin 
iarba de un verde prăfos, uscată de soare, dar 
vie încă. Era o linişte care închidea în ea 
freamătul mării şi al naturii. Citeam o carte de 
Vladimir Nabokov, în care am găsit ceva care 
părea că se potriveşte atât de bine peisajului: 
„Lumea părea încremenită într-un leşin 
selenar”. Spun asta pentru că totul părea 
pustiu, chiar dacă pe plajă mai erau vietăţi: 
câţiva oameni, câini care se zbenguiau, 
fugărindu-se în joacă, pescăruşi şi, chiar la 
mal, meduze, aruncate de valurile destul de 
mici, abandonate cu indiferenţă, târâte spre 
mal. Mari, chiar uriaşe, transparente ca sticla, 
graţioase, tivite cu un albastru spre indigo, mai 
colorate la marginile vălurite. Semănau cu 
abajururile lămpilor Gallet. Apa era rece şi 
adevărat vorbesc localnicii, că atunci când 
apar meduzele se răceşte apa. Erau, cum am 
spus, şi oameni. Foarte puţini. Bărbaţi care 
vorbeau la mobil, mergând nervos pe mal, 
vreo trei mamaie – oare cum este pluralul? – 
revărsate, convinse că la vârsta lor aşa trebuie 
să arate, cu o  devoţiune afişată, dar şi cu 
sigura intenţie de a nu abandona grija de sine. 
Calota capului era coafată, părul foarte creţ, 
făcut permanent, de culoarea gemului de 
căpşuni, iar ceafa tunsă foarte scurt, ca la 
bărbaţi. Din spate, ceafa şi gâtul arătau ca ale 
unui bărbat bine legat. Se ocupau cu sârg de 
nepoţi, demonstrativ, mândre de descendenţă, 
deşi nimeni nu se uita la ele. Marea, după 
masa, părea mai obosită, cam indolentă, 
leneşă, valurile erau anemice, dar spre seară 
devenea mai agitată, liniştindu-se dimineaţa. 
Seara, strălucea de la lună, ca o oglindă 
creponată. Luna, ca şi soarele, foarte de 
dimineaţă, lăsa o dâră luminoasă, care 
împărţea în două apa mării. În curtea de la 
Vila Scriitorilor, unde stăteam, se vedea spre 
seară  întunecimea pinilor, acele lor, adunate 
în  buchete,  arătau, pe  fondul  cerului vineţiu, 

 

ca nişte linii făcute cu peniţa muiată în tuş. 
Pinii au nemişcarea lor. Mirosul mării 
amestecat cu lumina scăpătată a serii dădea, la 
o anumită oră, nu pentru multă vreme, senzaţia 
unei ambiguităţi: este spre amurg sau este spre 
dimineaţă devreme? Doar marea, dacă ştiai s-o 
vezi, limpezea acest gând. Rămânea însă un alt 
gând: dacă foşnetul auzit este briza sau 
prevesteşte o furtună.  

Uneori, când se lăsa întunericul, la lumina 
lunii, se zărea vag foşnind ceva. Erau aricii care 
căutau hrană, pândind liniştea nopţii. Apoi, 
greierii, al căror ţîrîit se amesteca cu vântul 
uşor. Vraja, misterul de nepătruns al naturii 
devin neliniştitoare, luna şi marea par 
.................. 

... 
 
 
 
 
 

să fie complice la acest pustiu, când, 
nemaifiind vocile oamenilor şi zgomotul făcut 
de ei, pare că te pierzi în orchestra naturii. E în 
firea lucrurilor să nu afli misterul naturii 
niciodată. Eroina unei cărţi a lui George 
Orwell, disperată că şi-a pierdut credinţa în 
divinitate, se întreabă: „Viaţa şi moartea ta să 
fie o singură notă în orchestra eternă care cântă 
pentru amuzamentul Creatorului?” 

Da, la mare, când este pustietate, nu numai 
marea, ci totul este sfâşietor de frumos, încât 
parcă bucuria de a trăi această frumuseţe vrăjită 
se îmbracă în tristeţe, în melancolie.  

Când pleci de la mare, mirosul mării, ca 
orice miros, nu-l mai poţi simţi. Dar nici nu ţi-l 
poţi evoca. Memoria reînvie orice în afară de 
mirosuri. La mare se mănâncă peşte. La Vila 
Scriitorilor, am fost îndemnaţi să mergem 
neapărat la cherhana. „I-a lu’ Tucă!”, ne-a mai 
spus acea persoană. Cherhanaua este arătoasă, 
cred că au avut un arhitect priceput. Chelneriţa 
ne-a asigurat că, la Cherhana, încap „cam trei 
sute de clienţi” în sezon şi că este deschisă tot 
anul. Serviciul era ireproşabil, preţurile 
convenabile. La mese, cîteva tinerele, cu 
bărbaţi mai vârstnici ca ele, relaxaţi, cu burtă, 
îmbrăcaţi sumar şi cu şlapi. Afacerişti, tip 
mafiot. Mişcările lor erau cele ale oamenilor 
suficienţi, siguri pe prosperitatea lor financiară. 
Cherhanaua – cu nume convingător: „Popasul 
pescarului” – este chiar pe malul mării. În spate 
este calea ferată, iar peste calea ferată e un lac 
cu apă dulce, mult stuf şi o linişte, întretăiată 
doar de neliniştea brizei dinspre mare. La 
plecare, ori ai maşină, ori telefonezi la taxiul 
din Neptun. Şoferul taxiului, un bărbat micuţ, 
cu ochi iuţi, de tătar şi cu o vioiciune de copil 
neastâmpărat, ne-a spus câte ceva despre lacul 
cu apă dulce. Vecină cu Vila Scriitorilor este 
„Cireşica”, o grădină de vară, cu multe mese, 
printre plante bine îngrijite, arbuşti şi iarbă de 
un verde puternic, cu scaune neuzate de vreme, 
cu lămpi ascunse printre crengi, un loc luxos 
aşa zice. Aici petrece şi dansează uneori Traian 
Băsescu. Această grădină e atât de diferită de 
curtea mare a Vilei Scriitorilor, care dă spre 
mare, unde iarba este prăfuită de soare, cu 
smocuri uscate, şi plante în paragină.... Ca şi tot 
ce este acolo, amintind de un hotel sindicalist 
de pe vremuri. Nu sunt bani, nu se poate 
schimba mobilierul, nici tapiţeria. Două lumi, 
poţi zice, trecutul şi prezentul. Dar, când stai pe 
balconul camerei şi priveşti marea, ce mai 
contează? Când priveşti marea, uiţi unde stai. 
Poţi răsfoi o carte care-ţi place, dar cam pe 
îndelete, chiar fără prea mare tragere de inimă. 
Pentru că zbuciumul cadenţat al mării îţi 
cheamă ochiul, privirea. Te îndeamnă s-o 
priveşti. Te seduce. Pare a fi sirena, din 
frumoasa povestire Ligheia, a lui Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa, atât de minunată şi atât 
de necunoscută. Probabil, devorată de succesul 
Ghepardului. Pe scurt, Ligheia: în tinereţe, un 
profesor de limbi clasice, un savant, se iubise 
cu o sirenă, răpitor de frumoasă, care ieşise din 
mare pe mal. Devenit vârstnic, savantul pleacă 
la un congres cu vaporul, după ce îi mărturisise 
unui tânăr această iubire năvalnică, de neuitat. 
Ziarele au anunţat, apoi, că profesorul căzuse 
de pe  puntea vaporului, iar corpul lui dispăruse 
fără urmă. Oare-l chemase, ademenitor, sirena? 

 

Aurora LIICEANU 

În februarie 1983, am publicat în 
revista „Cronica” un text cu titlul  de mai 
sus. Era o poezie în răspăr, expresia 
exasperării (mele) faţă de o realitate şi 
un regim ce îşi sporeau, pe zi ce trece, 
paranoia. Pentru mine (dar şi pentru 
alţii), Geo Bogza era un reper al 
rezistenţei prin cultură – cum am zice 
astăzi. Când deschideam „România 
literară”, citeam mai întâi tableta lui 
Bogza, în care deseori se strecurau 
aluzii şi „fitile” ce altora nu le erau 
permise. Exact aşa am procedat şi eu, 
în poemul pe care i l-am dedicat. Cu 
Bogza nu mă cunoşteam, nu vorbisem 
niciodată. Cu atât mai surprins am fost 
când am primit un plic de la el, purtând 
sigiliul inconfundabil al plopului fără soţ. 
Şi înlăuntru, pe o foaie A4, se înălţa 
silueta plopului fără soţ, ce-i însoţea nu 
doar rubrica din „România literară” ci şi 
– cum aveam să aflu – epistolele 
trimise oricui, cunoscut sau necunos-
cut. Un gest de tandreţe faţă de cel 
căruia i se adresa.  

„Scrisoarea” lui Bogza – de fapt, o 
singură propoziţie – vine ca o conti-
nuare a textului meu. Îl reproduc aici, 
poemul, pentru ca cititorul de astăzi să 
înţeleagă... contextul: geo bogza nu a 
inventat aeroplanul/ geo bogza nu a dat 
interviuri/ geo bogza nu a descoperit 
america/ şi nici america nu l-a 
descoperit pe el/ geo bogza nu a uitat 
niciodată să dăruiască flori/ de ziua 
poetului/ pentru că pe geo bogza nu  
l-au intimidat/ vânzătoarele de flori/ şi 
înghiţitorii de săbii/ de la circul de stat/ 
geo bogza nu a scris micul prinţ/ 
(dessinez moi un mouton, s’il vous 
plait!) geo bogza nu e vinovat de 
moartea lui labiş/ geo bogza nu a vânat 
căprioare (şi-a plecat la vânătoare)/ geo 
bogza nu poate fi despărţit/ de geo 
bogza cel despre care cetăţenii 
oraşului/ spun că funcţionează la 
observatorul astronomic/ şi-şi varsă 
beneficiile/ în contul stelelor/ de primă 

mărime/ geo bogza nu a fost paznicul 
farului/ din alexandria/ geo bogza nu a 
fost nici măcar paznic de câmp/ deşi 
există în opera sa/ câteva referinţe 
critice/ asupra comportamentului po-
rumbului/ grâului şi ovăzului pe timp de 
noapte/ dar geo bogza nu a influenţat în 
nici un fel/ creşterea viermilor de 
mătase / şi nici transportul găinilor (cu 
capul în jos)/ de la piaţă acasă/ a făcut 
doar câteva precizări în acest sens/ geo 
bogza nu a provocat/ criza mondială a 
energiei/ criza din orientul apropiat, din 
orientul mijlociu/ şi, în genere, din 
orient// geo bogza nu a pus primul 
piciorul pe lună/ deşi a avut posibilitatea 
s-o facă// desigur, fiecare dintre 
dumneavoastră/ cunoaşte alte nenu-
mărate lucruri/ pe care nu le-a făcut 
geo bogza// lista rămâne deschisă.   

Şi continuarea lui Bogza: Dar a citit 
năstruşnicul poem al lui Nicolae 
Turtureanu.  

 

  (N.T.)   

Neptun, toamna

„CE NU A FĂCUT GEO BOGZA” 

scrisoare de peste râu 
 

„ORI CU CAPUL DE PIATRĂ, ORI CU PIATRA DE CAP” 
 

Dragă prietene, 
 

De astă dată vreau să-ţi povestesc o întâmplare incredibilă şi, totuşi, adevărată. Despre o 
piatră şi un creştin, vecinul nostru. Bietul om! N-a făcut altceva decât a adus acasă o piatră de 
pe o movilă de la marginea satului, de care toată lumea se ferea, mai ales noaptea. Se zicea că 
sub piatră jucau dracii când se lăsa întunericul. A adus-o şi a pus-o gospodăreşte în loc de 
prag. Şi, iată, după aceasta a pornit necazul cel mare în casa omului. În fiece noapte, după ce 
se stingea lampa şi toţi ai casei adormeau, bărbatul auzea mai întâi un zgomot înspăimântător 
în horn, părea că cineva coboară sărind de pe acoperiş, apoi iese pe gura cuptorului drept în 
casă. În aceeaşi clipă, simţea că nu-i mai ajunge aerul, se asfixiază. O mână nevăzută îl 
strangula fără milă! Nici să se mişte, nici să cheme în ajutor nu putea. Cu greu, după mai 
multe eforturi supraomeneşti, izbutea să strige, ca să fie auzit de nevastă. Şi abia când da 
semne de trezire careva de-ai casei, strânsoarea îl slăbea, iar când femeia aprindea lampa, nu 
vedea pe nimeni. Putea să jure că a visat. Dar nu visase. Ştia prea bine. Îşi făcea semnul crucii 
şi încerca să adoarmă. Dar cel rău din nou îi dădea târcoale. Doar lui! S-a chinuit bietul om 
aşa vreo câteva nopţi, până cineva a sfătuit-o pe femeie-sa să-şi dea în cărţi. S-au dus la o 
vrăjitoare din satul vecin. Ştiau că-i mare păcatul, da’ ce era să facă? Cărţile au arătat că ar fi 
adus la casă ceva necurat. Nu-i spuse ce anume, dar bărbatul şi-a amintit de piatră şi, până-n 
seară a şi dus-o la locul de unde o luase. Din acea zi, din acea noapte nu l-a mai supărat 
nimeni. Numai că teama a rămas ca o piatră în suflet. O teamă care a molipsit tot satul. Chiar 
dacă ziua unii se dădeau mari şi tari, având de trecut pe înserate pe lângă movilă, căutau s-o 
ocolească. Piatra stătea în vârful movilei ca o măsea a lui ducă-se-pe-pustii. Nemişcată ziua, 
dar ameninţătoare noaptea. Se zicea, dar vorbele erau răspândite printre cei mai slabi de 
înger, că dacă te uitai mai lung vedeai cum piatra se mişcă şi era mai bine să închizi ochii şi 
să te fereşti, că altfel ai fi văzut cum se cască gura movilei îndrăcite. Nu trecea zi să nu se 
vorbească de ea şi să nu tulbure minţile oamenilor. Se zice că, pe lună plină, la miezul nopţii, 
piatra lua foc de la lumina lunii şi ardea în flăcări până le stingeau zorii. Şi dacă o atingea din 
întâmplare o fată mare, rămânea gravidă. Şi, într-adevăr, s-a întâmplat să nască din flori 
câteva fete din sat. Şi nimeni nu le arăta cu degetul. Toţi le compătimeau că, fără voia lor, au 
dat peste păcat. Dar într-o zi, de la o bună dimineaţă, o veste străbătu satul cu viteza unei vite 
muşcate de strechie: piatra dispăruse! Unii preziceau zile grele, alţii se bucurau de parcă 
scăpaseră de un blestem greu. Şi ca toate noutăţile care la început trec din gură-n gură, luând 
proporţii înspăimântătoare şi noutatea dispariţiei pietrei stătu în capul mesei o bucată de 
vreme, apoi se făcu nevăzută... Nu că s-ar fi consumat cazul sau dracii s-ar fi mutat în altă 
parte.  

Claudia PARTOLE 
(continuare în pagina 22) 



cronica veche  11 

O reflecţie cât de cât sistematică pe marginea temei propuse 
pentru acest simpozion*, ajuns iată la a zecea rundă, nu poate 
evita situaţia istoriei ca disciplină umanistă şi a istoricului ca 
actor, unul având a juca mereu un dublu rol: de personaj aflat şi el 
în vâltoarea timpului; de analist al fenomenelor pe care trebuie să 
le explice. Pierre Nora ne atrăgea atenţia, încă acum cinci lustri, 
fără să inoveze în absolut, că a lămuri „le lien entre l’histoire 
qu’on a faite et l’histoire qui vous a fait” cade în sarcina 
fiecăruia1. Un confrate extrem de prolific, Pierre Chaunu, făcuse 
aceasta cu ani în urmă, convins că istoria se scrie mereu la 
prezent şi că totodată ea se doreşte o ştiinţă a viitorului2. În 
dialectica duratei, retrospectiva se voia prelungită în prospectivă, 
astfel ca istoricul să poată fi cât mai util socialmente3. Nu e 
surprinzător că într-un eseu despre condiţia umană, elaborat la 
sugestia filosofului Jean Fourastié, el punea accent pe funcţia 
maieutică a disciplinei, pe înnoirea continuă a discursului istoric, 
în strânsă relaţie însă cu „povestea” celui care o studiază. 
„L’histoire liée à l’historien” e o formulă ce s-a impus demult, iar 
în lumina ei discursul contemporan caută noi accente, nuanţe, 
metode, fără multe iluzii, după cum ne previne acelaşi adept al 
istoriei cantitative şi seriale: „En vérité, l’histoire ne dit rien. Elle 
ne dit que ce que l’on est prés à entendre.  
 

Ou, elle le dit si bas qu’il faut vraiment que s’établisse un 
profond silence pour que parvienne, douce, claire et irrécusable 
la fascinante et mystérieuse voix du tout-commencement”4. 

Situat inevitabil în prezent, istoricul îi absoarbe neliniştile şi 
interogaţiile, fără a sacrifica însă ceea ce s-a produs, ca 
„memorie profesională”, în trecut. Se simte însă mai confortabil 
când între el şi faptele pe care le examinează s-a interpus 
distanţa oportună comprehensiunii5. Când se referă la trecut, 
fireşte. Dar dacă are ispita de a scruta în viitor, din impuls 
propriu sau incitat din afară? După un dramatic „secol al 
extremelor” (E. Hobsbawm), s-au întrebat mulţi analişti, ne 
putem întreba şi noi, ce se va întâmpla în viitorul apropiat, cel 
care se profilează, să spunem, peste o jumătate de secol. În 
plină criză, o criză ce vine de nu se ştie unde şi pare a nu se mai 
sfârşi, evoluţiile de orice fel (geopolitice, culturale etc.) sunt 
greu de estimat şi poate total imprevizibile. În acest cadru, 
sesiza un distins istoric, „L’Europe continentale a dépassé 
Yalta, sans pouvoir encore à définir sa nouvelle identité 
géopolitique. N’a-t-on pas commis, après 1989, l’erreur de 
croire qu’il suffisait d’exporter et de copier, à l’Est, le modèle 
de l’Ouest pour donner un nouvel équilibre au continent”6? 

Interogaţia lui F. Fejtö se regăseşte cvasi concomitent şi la 
alţi analişti, precum S. Brucan7 sau A. Michnik8, autori de 
diagnoze destul de realiste asupra epocii de tranziţie. S-a putut 
constata că mai nici un mare eveniment de seamă, la nivel 
planetar, n-a fost prevăzut de experţi. Luând parte, în 1985, la 
un mare congres de sovietologie şi studii est-europene, am 
sesizat eu însumi marea derută a specialiştilor. Anul 1989, care 
a adus căderea sistemului comunist din Europa, a început prin 
arestarea lui Vaclav Havel, la 16 ianuarie, ca să se termine cu 
alegerea lui ca preşedinte al Cehoslovaciei: un miracol, la scara 
acelei secvenţe de istorie, cum avea să şi fie apreciat, la 21 
iunie 1990, cu ocazia vizitei papale în acea ţară. „Ne savoir ni 
le jour, ni l’heure” e prima lecţie extrasă de un mare specialist, 
din experienţa istoriei9. A doua ar fi: „unde dai şi unde crapă!” 

„La o jumătate de veac de la catastrofă, Europa se percepe 
mai mult ca oricând drept un proiect comun, dar este încă 
departe de a întreprinde o analiză completă a anilor ce au urmat 
celui de-al doilea război mondial. Memoria acelei perioade este 
incompletă şi provincială, dacă nu cumva este pierdută în 
represiune sau nostalgie” (Hans-Magnus Erzensberger)10. 

În ultimii ani, am asistat la recrudescenţa unei vechi 
dezbateri despre modelele de urmat în România postcomunistă. 
Europeniştii şi autohtoniştii de la 1848, din epoca Junimii sau 
din perioada interbelică păreau că renasc în anii tranziţiei. 
Pledoaria pentru integrarea euro-atlantică s-a încheiat de astă 
dată (dacă se poate vorbi de încheiere) prin a diviza tabăra 
occidentalizanţilor, pe când adepţii autohtonismului se vădesc 
poate mai decişi în acţiunile lor11. Analiştii disting mai multe 
atitudini la cei dintâi şi caută să le diferenţieze pe cât posibil de 
discursurile naţionaliste12. 

Tabloul e complex, chiar fascinant, prin diversitatea 
nuanţelor. A-l rezuma aici nu e posibil, nici de folos, fiindcă 
asemenea confruntări prelungesc sub ochii noştri dispute 
familiare la paşoptişti sau pe timpul lui T. Maiorescu, dacă nu 
şi pe cele produse în jurul lui C. Noica, la finele vechiului 
regim.  

Eseul acestuia, De dignitate Europae, apărut în versiune 
germană, puţin înainte de colapsul sistemului13, rămâne 
poate nucleul dur al unei istorii fără capăt, în jurul căreia se 
grupează şi regrupează fără istov noii combatanţi pentru şi 
contra Europei. Protocroniştii din anii „socialismului real” 
se vedeau încurajaţi, poate, de discursul filosofului, care nu 
era, altminteri, fără antecedente. Le aflăm la unii colegi de 
generaţie, în interbelic şi mai apoi, la Noica însuşi, care 
înţelegea să pună identitatea colectivă în serviciul culturii, 
pe când contemporanul său ceh Milan Kundera, cu care a şi 
fost comparat, subordona cultura naţiunii sale unui 
universalism cultural14. Dosarul acestor dispute e departe de 
a se închide. În pofida multitudinii de percepţii şi 
reprezentări, în funcţie de grup, vârstă, educaţie etc., s-a 
închegat totuşi un „spirit comunitar”, o anume „afinitate faţă 
de Europa”15. Se înţelege, Europa noastră e un proiect ce se 
realizează din mers, fără un model plauzibil, a cărui 
eficienţă istorică să fie garantată de cineva. Nu o Revolution 
von oben, ca în Germania secolului XIX, ci una care să 
includă toate straturile societăţii, respectând cât mai deplin 
tot ce comportă un caracter organic în istorie, cumva pe 
linia definită în secolul XIX de un Kogălniceanu, iar în 
secolul XX, de un N. Iorga, atunci când examina efectele 
Revoluţiei franceze, sau de un D. Gusti, cu unelte de 
sociolog. 

O lectură utilă a acestui proces, una din atâtea, s-ar putea 
obţine aplicând teoria serială a istoriei, elaborată de A.D. 
Xenopol la finele secolului XIX şi în primii ani ai secolului 
XX, în acea Théorie de l’histoire (1908) care a produs unele 
dispute în epocă şi mai târziu16. Trecutul tot al românilor îi 
apărea autorului amintit ca „o înmănunchere de serii istorice 
care se ţin una de alta, se prefac una în alta, se înşiruiesc 
mutual, se combat sau se sprijină între ele”17. Etnogeneza, 
statalitatea, modernizarea, relaţiile cu lumea externă, de 
pildă, apar ca serii istorice, cu eventuale subserii, alcătuind 
o complexă structură de idei, evenimente, procese, menite să 
conducă în final spre o sinteză. Pe lângă teoria în sine, 
Xenopol a căutat să o exemplifice, pragmatic, în studii 
monografice18, dar şi să o nuanţeze în dialog critic cu alţi 
istorici, filosofi, sociologi. 

S-au făcut deja unele analogii cu teorii afine, susţinute 
de alţi contemporani: Stanley Jeyons, Leon Walras, Karl 
Menger, adepţi ai „economiei matematice”, înainte ca 
Ernest Labrousse să confere autoritate acestei direcţii de 
gândire, iar Spiru Haret să elaboreze o Mécanique sociale 
(1910)19. „Conceptul seriilor istorice, conchide un analist al 
temei, este astfel contemporan cu începuturile teoretizării 
matematice a economiei politice şi cu introducerea 
mecanicii matematice în reprezentarea principalelor 
probleme ale sociologiei”20. S-a conchis, cu temei, că „în 
concepţia lui A. D. Xenopol, seriile istorice reprezintă o 
schemă specifică ce poate conduce la anumite abstractizări, 
apte să ajute la construcţia unor programe de cercetare 
modernă a informaţiei istorice pe baze matematice şi 
cibernetice”21. 

Alexandru ZUB 

(continuare în pagina 22) 

Dintre toate preocupările umane ce îşi revendică statutul de 

cunoaştere, filosofia este una ce nu poate fi evaluată în termeni de 
„adevărat” sau „fals”. Are sens să ne întrebăm cât adevăr este 
depozitat în enunţurile unui istoric, ale unui psiholog sau ale unui 
chimist, dar nu are sens să ne întrebăm în ce măsură enunţurile unui 
filosof – Kant sau Epicur, de pildă – sunt adevărate sau false. 
Motivul este simplu: enunţurile omului de ştiinţă – având un conţinut 
empiric, fie şi doar prin consecinţele lor – sunt testabile şi, în 
principiu, infirmabile. Adică pot fi, în cele din urmă, categorisite drept 
adevărate sau false. Pe de altă parte, filosofii rareori vizează în 
consideraţiile lor evenimente concrete sau date empirice. Probleme 
precum primele principii ale existenţei, principiile cunoaşterii, Fiinţa, 
temeiul dorinţelor, valorile morale sau semnificaţia cuvintelor nu pot 
fi testate empiric. E drept, în jurul acestor probleme pot fi construite 
poziţii teoretice bazate pe argumente, iar aceste argumente pot fi 
mai bine sau mai prost construite. Prin urmare, nu stă în logica 
jocului filosofic să putem spune că filosoful X este mai aproape de 
adevăr sau a ajuns la un adevăr pe care filosoful Y nu l-a atins şi, în 
baza unei constatări de acest tip, să ne declarăm adepţii lui X şi să-l 
dăm uitării pe Y. Totuşi, tradiţia occidentală, prin modul în care a 
selectat anumite soluţii construite în jurul unor probleme, a practicat 
mereu un discurs care a făcut distincţia între filosofia adevărată şi 
filosofia aflată departe de adevăr, între filosofia autentică şi cea 
aflată într-o ruşinoasă rătăcire.  

Dovezile acestui tip de discriminare ni le prezintă Michael Onfray 
într-o impresionantă lucrare în şase volume publicată de puţină 
vreme şi la noi, O contraistorie a filosofiei (Editura Polirom, Iaşi, 
2008-2011). Teza fundamentală pe care Onfray îşi construieşte 
lucrarea este simplă: filosofiile prezentate ca fiind relevante, 
autentice şi adevărate, aproape orice lucrare de istorie a filosofiei 
occidentale reprezintă o selecţie făcută din punctul de vedere al 
învingătorului. Mai exact, după filosoful francez, tradiţia platoniciană 
– concretizată în timp într-o schemă generală idealistă, într-o 
metafizică de tip iudeo-creştin – este tradiţia învingătoare în 
confruntările din filosofia occidentală.  
 

 

DINCOLO DE 
OGLINDĂ 

 
 

Lucrul acesta este vizibil în orice lucrare de istorie a filosofiei, dar 
este susţinut şi explicit. De pildă, A.N. Whitehead afirma că „cea mai 
sigură descriere generală a tradiţiei filosofice europene este că ea constă 
într-o serie de note de subsol la Platon.” Astfel s-a ajuns ca orice carte 
de istoria filosofiei recomandată astăzi în departamentele de filosofie ale 
universităţilor occidentale să prezinte dinamica acestui tip de 
spiritualitate, fixând drept repere semnificative doar câţiva filosofi: Platon, 
Aristotel, Toma d’Aquino, Descartes, Kant, Hegel. Ceilalţi filosofi discutaţi 
sunt luaţi în seamă doar în măsura în care sunt detectabili prin prisma 
grilei de lectură platoniciene. Or, crede Onfray, acest mod de a (nu) 
vedea lucrurile nu este doar o distorsionare a realităţilor istorice ale 
filosofiei, ci a şi impus o „normalitate” filosofică ce a privilegiat studiul 
abstracţiilor, a ideilor pure, esenţelor, universaliilor, categoriilor, 
principiilor, a elementelor formale, a „licuricilor mitologici” şi a altor „ficţiuni 
din care sunt făcute poveştile pentru copii”, întorcând spatele vieţii, 
omului concret, trupului, dorinţei, suferinţei. Consecinţa a fost că 
„idealismul, filosofia învingătorilor de la triumful oficial al creştinismului 
devenit gândire de stat (...) trece în mod tradiţional drept singura, unica 
filosofie demnă de acest nume.” (vol. 1, p. 12) Susţinerea nemuririi 
sufletului, ura faţă de trup, grandoarea morţii, dispreţul faţă de dorinţe, 
plăceri, pasiuni, libido, manifestarea dispreţului faţă de realitatea 
imediat perceptibilă au fost ridicate la rangul de atitudini filosofice 
autentice. 

Onfray doreşte să ajungă la filosofia îngropată de patosul idealist, 
doreşte să ne facă să privim dincolo de oglinda platoniciană a 
filosofiei, scriind o altă istorie decât cea oficială.  

Nu o istorie a învingătorilor, ci o istorie a învinşilor. O istorie care 
vorbeşte despre filosofi, probleme şi texte aruncate la gunoiul istoriei 
de furia învingătorilor idealişti. Astfel, va ajunge să scrie despre 
materialiştii antici, gnosticii licenţioşi, epicureicii creştini, libertinii baroci, 
extremiştii iluminişti sau socialiştii dionisiaci. A încercat să prezinte 
ideile unor gânditori greu de găsit în istoriile „serioase” ale filosofiei: 
Leucip, Hipparh, Anaxarh, Aristip din Cirene, Diogene, Prodicos, 
Simon Magul, Basilides, Carpocrat, Cerint, Charron, Saint-Évremond, 
Cyrano de Bergerac, Jean Meslier, Sade, Maupertius, Bakunin sau 
Thoreau. Rezultatul este o istorie a unei filosofii preocupată nu de 
nemurire, ci de modul în care putem trăi în această lume, nu de suflete 
imateriale, ci de trupuri bântuite de dorinţe vii, nu de esenţe exilate în 
lumi atemporale, ci de lucruri tangibile, lucruri de care depinde viaţa 
noastră de fiecare zi. Chiar Onfray mărturiseşte: „eu propun istoria 
unei filosofii care nu se constituie împotriva trupului, în ciuda lui sau 
fără el, ci cu el.” Doar că o astfel de istorie a filosofiei este greu de 
scris. De ce? Pentru că învingătorii idealişti (ajutaţi uneori de Biserica 
oficială) au organizat periodic acţiuni de eradicare deliberată şi 
programată a oricăror însemne ale unei gândiri nesubordonate 
sistemului ideologic oficial: distrugere de manuscrise, incendierea de 
biblioteci, persecutarea filosofilor, închiderea şcolilor, interzicerea prin 
decret a interpretărilor alternative, asasinarea celor recalcitranţi 
(Hypatia este doar un exemplu în acest sens). 

Dacă înţelegem că nu există filosofii adevărate şi filosofii false, 
vom înţelege şi necesitatea de a cunoaşte ideile unor filosofi care au 
fost eliminaţi de pe scena filosofiei din motive străine jocului filosofic, 
bazat în esenţă pe argumente. Dacă înţelegem că istoriile oficiale 
ale filosofiei au ajuns la un anumit canon şi din motive ideologice, 
vom înţelege necesitatea unor contraistorii ale filosofiei care să ia în 
răspăr orice canon. Dacă constatăm că toate textele lui Platon au 
ajuns intacte până în zilele noastre, iar din zecile de tratate filosofice 
scrise de Epicur sau Leucip au ajuns până la noi doar câteva 
fragmente, ar trebui să înţelegem că lucrul acesta nu este 
întâmplător. Iar criteriul care a operat în selecţie nu a fost nicidecum 
cel al valorii filosofice.  

Gerard STAN 

 
  

CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR  

CARE EUROPĂ, CE 
DISCURS ISTORIC  
ÎN PERSPECTIVA 
UNEI JUMĂTĂŢI DE 
SECOL? 
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Pe 31 octombrie 2011 pictorul Dan 
Hatmanu, patriarhul artelor de la Iaşi, 
împlineşte 85 de ani. Am purces, pentru   
a-i aduce omagiul binemeritat, la 
transcrierea unui interviu, mărturisitor al 
crezurilor sale artistice. L-am scos din 
cufărul „Divanurilor duminicale”, emi-
siunea mea de la televiziune, din urmă cu 
nişte ani, al cărei invitat a fost artistul tot 
în preajma unei vârste rotunde. (G.I.) 

 
Grigore ILISEI: Domnule Hatmanu, 

vă propun să să ne îndreptăm cu gândul, 
cu ochii minţii, spre acel orizont  
îndepărtat, dar atât de viu în sufletul 
Dumneavoastră, orizontul copilăriei. 
Mulţi comentatori au remarcat în opera 
căreia i-aţi dat naştere, un recurs  
aproape obsesiv la acest tărâm. Aceasta a 
fost, se vede cu ochiul liber, una dintre 
sursele cele mai importante şi mănoase ale 
creaţiei. Ce-a determinat un astfel de 
demers statornic? V-a marcat într-atât 
cercul acesta de vârstă, încât vă raportaţi 
aşa de des în actul creaţiei la anotimpul 
inocenţei? 

 

Dan HATMANU: Eu împlinesc 
calendaristic o vârstă respectabilă, însă 
socotesc că n-am o vârstă. Trăiesc într-un 
timp şi un spaţiu al meu, care poate fi în 
copilărie, în Renaştere, în vremurile cele 
mai de demult. Mă reîntorc foarte des în 
copilărie, pentru că mă simt foarte bine în 
locul unde m-am născut, la Scobinţi, în 
părţile Hârlăului. Mă cheamă acolo 
peisajul cu multă poezie, faptul că părinţii 
mei  m-au ocrotit. De asta se duce săgeata 
gândului meu aşa de des într-acolo. 

 

– E un fel de regenerare? 
 

– Da, de fiecare dată mă reîmprospătez, 
mă vitalizez gândind la acel timp. 

 

– Coborârea în segmentul acesta de 
existenţă, constat privindu-vă lucrările, în  
în primul rând savurosul şi poeticul ciclu  
„Autoportret în timp”, se petrece sub 
zodia autoironiei. E suficient să amintim 
pentru a revela o asemenea stare de spirit 
de „Autoportretul cu şapcă”, din anii 
copilăriei. Dar pot fi date şi alte exemple 
la fel de grăitoare. Este o abordare care 
îşi are  temeiurile în structura psiho-
somatică a Domniei Voastre, însă  se 
poate vorbi şi de un program artistic 
asumat. 

 

– Sigur, eu am plecat în realizarea 
acestui ciclu  tematic de la albumul de 
familie şi am parcurs toate etapele până în 
zilele noastre. Este un ciclu autobiografic, 
în care mă analizez şi caut să  mă redau în 
adevăr, fără să mă menajez de loc, după 
cum nu-i menajez nici pe ceilalţi care mă 
însoţesc în aceste lucrări. 

 

– Da, nu vă cruţati, nu-i crutaţi nici pe 
companioni, însă o faceţi, totuşi, cu o 
anumită delicateţe şi sfială şi mai cu 
seamă cu un zâmbet al bunătăţii. 

 

– Lucrările mele nu sunt satire. Adică, 
eu exagerez, cum spuneam şi cu alte 
ocazii, trăsăturile caracteristice ale celui 
portretizat. Şi atunci, sigur că apar nişte 
note de caracter cu care cel portretizat ia 
poate pentru prima oară cunoştinţă. Şi nu 
totdeauna, bineînţeles, îl flatează. 

Nu ştiu dacă alţii sunt aşa de legaţi de locul 
naşterii, însă eu mereu mă întorc în satul 
meu şi chiar am vrut la un moment dat ca 
într-o căsuţă ţărănească, cu lut pe jos, să-mi 
duc o parte dintre lucrări, s-o pictez pe 
dinafară cu autoprtretele mele şi, în acelaşi 
timp, să montez de jur împrejur obiectele 
spaţiale cu tema „Mâna”, în aşa fel încât, de 
fiecare dată când mă simt obosit şi 
descurajat, să mă duc în sat la mine, în acea 
căsuţă, să merg desculţ pe jos şi să stau în 
liniştea aceea, să mă refac. N-am reuşit. 
 

– Amândoi părinţii au fost învăţători de 
vocaţie. Faptul de a fi crescut într-o familie 
de dascăli a jucat un rol în opţiunea pentru 
pictură? Ei au încurajat această alegere? 

 

– În primul rând vreau să vă spun că 
nici unul dintre ei nu era talentat la desen. 
Erau nişte unchi de-ai mei, care se ocupau, 
ca amatori, de pictură. La început, sigur,  
părinţii m-au încurajat, dar când au văzut că 
eu vreau să îmbrăţişez cariera asta, mai ales 
că  am intenţionat să mă înscriu la Belle 
Arte încă din clasa a VI-a de liceu… 

 

– Gândeau că nu-i o meserie care să-ţi 
dea siguranţa existenţei? 

 

– Gândeau întâi şi întâi că nu voi mai 
termina studiile. Sperau că după liceu şi 
bacalaureat voi alege o profesie mai 
serioasă. Pe atunci a fi pictor nu era 
perceput că te ocupi cu ceva serios.

Ştia să ne însufleţească, să ne facă să 
îndrăgim meseria. Stătea cu noi de vorbă 
şi uitam şi de program, de ore. Era un 
prieten al nostru... M-a sprijinit mult cu 
materiale, culori. La un moment dat m-
am îmbolnăvit, m-a dus la medic. A ştiut 
să mă încurajeze, că am avut momente 
de decepţie. 
 

–  Crea o legătură sufletească... 
 

– A observat că nu am unde să lucrez 
şi atunci m-a invitat în atelierul lui. Avea 
atelierul, fiind directorul Pinacotecii, 
chiar în curtea Academiei. Lucram 
împreună după acelaşi model. Eu îmi 
dădeam seama, prin comparaţie, la ce 
nivel sunt faţă de profesorul meu. Într-o 
zi, descurajat, nu m-am mai dus  la lucru. 
Maestrul m-a căutat pe acasă, mi-a lăsat 
un bileţel prin care mă invita să ne 
întâlnim a doua zi. M-am prezentat, a 
scos o damigeană cu vin, a pus două 
pahare şi a început să scotocească în 
vraful de manuscrise. Ţinea un jurnal 
zilnic. S-a oprit la un text şi s-a apucat să 
citească un pasaj, din care reieşea cum a 
fost şi el  descurajat în meserie şi cum a 
reuşit să continuie munca. Atât a fost tot. 
Încolo n-am discutat absolut nimic. 
 

– Dumneavoastră, în prima etapă de 
creaţie, fiind atât de fascinat, de sedus de 
Corneliu Baba, semănaţi aproape până 
la identificare cu magistrul. Nu ? 

 

„SOCOTESC CĂ 
 

Eu am crezut totdeauna în puterea sentimentului, emoției, 
........ 

– E spiritul sagace al observatorului. 
Transpare, în acelaşi timp, şi o capacitate 
de citire a lăuntrului, a psihologiei celui 
portretizat. Este lucrul reliefat nu numai de 
oamenii avizaţi, comentatorii de artă, ci  şi 
de  privitorii obişnuiţi ai tablourilor. De 
fiecare dată citiţi bine privirea omului. Avem 
de-a face cu o însuşire nativă, perseverent 
cultivată, un dar pe care artistul se cere să-l 
aibă ca să deschidă ferestrele interiorităţii 
umane. 

 

– Probabil că este un dar de la 
Dumnezeu, la care se adaugă munca de zi cu 
zi în atelier, după model, care te ajută nu 
doar să observi, ci să şi redai ceea ce-ai 
văzut. 

 

– Dar chiar atunci când apelaţi la 
fotografie, pentru că nu rareori se întâmplă 
asta, reuşiţi să daţi, ceea ce  nu e cazul  
instantaneului fotografic, expresie interi-
orului sufletesc. Dumneavoastră izbutiţi, 
pătrunzând prin lumina ochilor. 
 

– Fotografia este un document de care 
am nevoie, însă ca să pot înfăţisa bine 
psihologia celui portretizat trebuie să cunosc 
persoana,să o cunosc foarte bine, în aşa fel 
încât să pot lucra fără a avea modelul în faţă. 
Şi să ştiţi că nu chiar toate portretele îmi 
reuşesc. Este lupta care se dă cu materialul. 
De aceea de multe ori s-ar putea ca toţi cei 
din jur să fie entuziasmaţi de o lucrare pe 
care tu o faci, şi care ţie să nu-ţi placă, pentru 
că, atunci când ai început lucrul, ai avut o 
anumită viziune, ai văzut-o într-un anumit 
fel şi îţi dai seama la un moment dat că n-ai 
reuşit ceea ce ţi-ai propus. Şi am nişte 
exemple pe care le-am mai evocat. Aveam 
un portret de fetiţă pe care îl aruncasem, 
deoarece nu reuşisem să exprim ceea ce-mi 
propusesem. Îl foloseam ca făraş, să iau 
gunoiul. A venit într-o zi maestrul Baba la 
mine şi l-a descoperit într-un colţ. M-a 
întrebat: „Da, ce-i cu portretul asta?” 
„Maestre, o lucrare pe care  am aruncat-o 
pentru că nu-mi place”. S-a uitat la portret de 
aproape şi a zis: „Dar asta e una din cele mai 
bune pânze de ale tale”. Am curăţit-o bine, 
am dat-o cu vernis şi am prezentat-o la 
Salonul Oficial al Moldovei, unde am luat 
un premiu. Deci, asta vroiam să vă spun, 
realizam un lucru, poate unul valoros, însă 
nu era ceea ce-mi propusesem eu. 

 

– Aţi fost şi martorul dezamăgirilor celor 
portretizaţi? Sau poate chiar al supărărilor? 
 

– Nu supărări, dar omul vrea să arate mai 
bine decât este în realitate. În momentul în 
care eu exagerez anumite trăsături, ca să 
intre mai bine în caracter, în nici un caz nu-l 
flatez. Trebuie să ai puterea asta să te 
recunoşti în imaginea artistică. Am fost 
preocupat de acest lucru în portret. N-a fost 
numai o problemă de culoare, de 
compoziţie, un pretext. Am căutat să pătrund 
caracterul celui portretizat. 
 

– Aţi mărturisit să sunteţi copilul răsfăţat 
al unor învăţători haretieni. Ambianţa 
acesta a unei familii din casa unui dascăl de 
ţară, figură centrală şi luminoasă a satului 
de altădată, şi-a pus amprenta în devenirea 
Dumneavoastră şi chiar a influenţat drumul 
pe care aţi apucat, cel al artei?  

 

– Vedeţi, eu  socotesc Scobinţii, satul 
meu natal, drept centrul lumii.  

– O îndeletnicire mai degrabă 
uşuratecă… 
 

– Părea, într-adevăr, uşuratecă. Veneau 
foarte mulţi pictori pe la şcoală, cu tablouri 
subsuoară, să le vândă şi învăţătorii 
cumpărau lucrări din milă, să-i ajute pe 
artişti să trăiască. Nu erau încântaţi să mă 
vadă într-o asemenea postură. Taică-miu 
zicea: „Noi n-am putut să ne ridicăm mai 
mult de meseria asta, dar am vrea ca tu să 
mergi mai sus”. Asta doreau. 

 

 – Au ajuns părinţii să se bucure de 
izbânda copilului lor? 
 

– Da. Tata mi-a spus aşa: „Îţi termini 
liceul, dai bacalaureatul şi după aceea îţi 
alegi facultatea pe care o vrei. Eu te întreţin 
până termini, după care stai pe picioarele 
tale”. Eu am încheiat liceul la Făgăraş, că 
eram în refugiu, la Liceul „Radu Negru”, 
clasa a VIII-a, am venit la Iaşi, am dat 
bacalaureatul, l-am luat. M-am înscris la 
Belle Arte, am intrat primul, cu media 10. 
L-am întâlnit pe Baba, care m-a îndrumat. 
Din anul al III-lea am expus la Saloanele 
Oficiale ale Moldovei. Am obţinut şi un 
mare premiu pe ţară. Părinţii până la urmă 
s-au convins că am ales bine meseria. De 
altfel au avut loc discuţii între părinţii mei şi 
maestrul Corneliu Baba, care a fost invitat 
la noi acasă, şi aceste vorbiri au contribuit la 
lămurirea lucrurilor. 

 

– Sunteţi, am constatat, mereu mândru 
de maestrul Corneliu Baba. A contribuit 
covârşitor în formarea ca artist a lui Dan 
Hamanu? Cum era ca profesor acest mare 
artist? 
 

– A fost şi un profesor foarte bun. Sunt 
unii profesori stimabili, dar nu sunt pictori 
de luat în seamă. Alţii sunt meşteri 
admirabili, însă nu au har didactic. Maestrul 
Baba era şi pictor mare şi minunat 
modelator.  

– Eram foarte influenţat de maestrul 
meu, în primul rând pentru că îl 
apreciam foarte mult, îmi plăceau 
lucrările lui, dar probabil şi datorită 
faptului că structurile noastre erau foarte 
apropiate. Am fost într-un timp aşa de 
afin că nu mai mai puteai deosebi 
lucrările mele de cele ale maestrului. 
Ajunsesem să-l imit până şi în gesturi, 
cum se mişcă, vorbeşte, mănâncă. 

 

– Dar vă acaparase total linia lui, 
clar-obscurul, ce-i era definitoriu. 
Grăitoare  e în acest sens o lucrare de  
tinereţe, „Muncitori în lojă”, una 
antologică pentru opera dumnea-
voastră, cu care aţi obţinut mari 
succese. 
 

– Era o dramă. Am avut o discuţie 
cu profesorul meu. El îşi dădea seama 
de lucrul acesta, de încercările mele 
disperate de a ieşi de sub influenţa sa.  
M-a liniştit, spunându-mi : „Dane 
dragă, eu cred că nu trebuie să faci 
niciun efort. Lasă timpul  să decidă”. 
Chiar aşa s-a întâmplat. 

 

– Când aţi ieşit din mantaua 
maestrului? 

 

– Era perioada anilor ’60, când am 
plecat cu bursa de la Academie, 
câștigată prin concurs, la Leningrad şi 
Paris. Atunci s-a produs declicul. Am 
venit în contact cu noi forme de artă, 
cu mari galerii şi încet, încet m-am 
desprins de maestrul meu. La 
întoacere, Corneliu Baba, când a văzut 
noile mele căutări, mi-a zis: „Tu poţi să 
te joci acum, pentru că ai în spate o 
meserie foarte serioasă”. Ha, ha, ha! El 
socotea acele încercări ale mele de la 
Paris ca nişte jocuri. Sigur, arta este în 
general un joc. Le considera drept nişte 
jocuri uşoare. 

 

DAN 
HATMANU 
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– Dar ce credeţi că a rămas comun în 
pictura lui Corneliu Baba şi a Dv.? E firesc 
să existe anumite puncte tangente între 
artişti, la fel cum naturale sunt şi 
diferenţele. 
 

– Dragostea pentru meserie ne uneşte. 
Apoi sinceritatea, munca, perseverenţa. 
Acestea sunt lucruri pe care le-am moştenit 
de la maestrul meu şi, la rându-mi, m-am 
străduit să le împărtăşesc elevilor mei. Un 
anumit dramatism se întâlneşte în pânzele 
amândurora. 

 

– Domnule Dan Hatmanu, sunteţi 
pereceput ca o fire de artist nestatornică, 
tot timpul în căutare de ceva nou... V-aţi 
încercat puterile pe întrega claviatură a 
artei. V-aţi exprimat şi în registrul 
modernităţii, revoluţionare chiar, şi în cel 
al clasicităţii, la care, într-un fel, v-aţi 
întors necanonic. A fost un program? 

 

– Cum aţi spus foarte bine, se datoreşte 
firii mele. Eu  am fost mereu nemulţumit şi am 
luat-o tot timpul de la capăt. Pe urmă mi-am 
dat seama că fiecare temă trebuie tratată într-
un anumit fel. De pildă, una din teme a fost 
„Om şi sentiment”. În cazul acesteia am plecat 
de la nişte idei cu sensuri filosofice. Centrul 
era omul. Nu mergea să lucrez cu pastă multă, 
cu încărcătură, să înfăţişez fiinţa umană 
trupeşă. Prezentam ideea de om. Atunci am 
considerat că simplul contur e cel mai potrivit. 

 

– Forme sublimate. 

poate să înţeleagă. Sigur, e nevoie să existe o 
pregătire şi din partea celor care vor să se 
bucure de o operă de artă. Artistul însă nu 
trebuie să ţină cont când creează de acest 
lucru.Vorbim. Asta-i teoretic. Dovadă că azi 
sunt lucrări care derutează oamenii. Aceştia 
nu numai că nu gustă, dar sunt enervaţi. E 
cazul lucrărilor făcute nu de Rauschenberg, 
ci de urmaşii lui, care luptând împotriva artei 
abstracte, revin la figurativ, la realitate, însă 
în loc să picteze realitatea, aduc modelul în 
expoziţie. Acesti artişti nu pictează un gard 
patinat de vreme, cu muşchi pe el, ci expun 
obiectul respectiv în expoziţie. O căldare de 
var, o cutie de gunoi sunt prezentate în 
galerii. Atunci ce să guste publicul? Devine 
o batjocură.  
 

– Aţi constatat această realitate, impasul 
la care faceţi referire, şi când v-aţi aflat, cu 
prilejul vernisajului unei expoziţii a 
Dumneavoastră, la ICR de la Veneţia, unde 
era în plină desfăşurare faimoasa Bienală? 

 

– Am vizitat Bienala. Am avut un 
sentiment de jenă şi mi-am adus aminte de 
Picasso, care, organizând o expoziţie la 
Luvru, se întreba  la un moment dat, în timp 
ce pregătea expoziţia: „Oare nu-i deranjez pe 
cei mari cu lucrările mele, pe Tizian şi pe 
ceilalţi”? Mă întreb şi eu, la rându-mi, dacă 
cei care au organizat Bienala şi-au pus 
întrebarea asta, dacă nu-i deranjează cu 
lucrările lor pe cei mari? 

formație, o anumită concepţie, nu trebuie să 
mă dai la o parte, să-mi iei locul. Nu, vii 
mai departe şi adaugi la un patrimoniu. 
Acesta este punctul meu de vedere. 
 

– În 1955, fiind foarte tânăr, aţi 
participat la Bienala de la Veneţia. Cum  se 
prezentau lucrurile atunci, cum sunt azi? 

 

– S-au schimbat foarte mult. Noi 
participăm la Bienalele de la Veneţia din 
1907. Au expus şi Brâncuşi şi Petraşcu. 
Artiştii noştri mari au participat. De atunci 
s-a schimbat mult concepţia în artă şi păcat 
este că se merge numai pe o anumită latură.  

 

– E o sărăcire într-un fel a universului 
artistic. 

 

– Acum câţiva ani de zile, Radu Varia, 
criticul de artă, era comisarul Bienalei de la 
Veneţia şi scria într-un articol de „tragedia 
artei”. El sublinia în acel text că la intrare ar 
fi trebuit arborat un drapel negru, pentru că 
ceea ce se expunea nu mai era artă. Arta 
murise. 

 

– Ceva similar se întâmplă şi în peisajul 
artistic românesc. Se semnalează şi la noi 
asemenea tendinţe, poate cu o anume 
întârziere, dar le întâlneşti în sălile de 
expoziţii. Putem vorbi şi în cazul nostru de 
simptome de moarte naturală a artei? 

 

– La tineri aceste experimente au o 
justificare. E necesar ca ei să încerce, să 
caute mereu până-şi găsesc personalitatea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar există riscul să cadă în modă, în 
mimetism şi impostură. Noi avem foarte 
multe de spus şi deocamdată în ţara noastră 
mai sunt forme de artă valoroase. Nu se ştie 
până la urmă încotro vom merge, dar vreau 
să vă spun că  în expoziţiile văzute de mine 
la New York în 1996 şi la Paris se observa 
o tendinţă de reîntoarcere la profesionalism, 
la arta figurativă, la meşteşug, la meserie. 
Bineînţeles, nu negând, ci folosind unele 
dintre experimentele care s-au produs. Se 
folosesc alte materiale decât cele de până 
acum. În loc ca o statuie să fie cioplită în 
marmoră sau piatră, sau modelată în lut şi 
turnată apoi în ghips şi bronz, e făcută 
dintr-o sârmă, un material foarte uşor, însă 
forma corpului e foarte bine construită, cu 
multă ştiinţă şi înţelegere a arhitecturii 
formei umane. 

 

– Şi Dv. aţi străbătut într-un fel drumul 
acesta, un drum al experimentelor, ca să vă 
întoarceţi în ultima vreme la formule mai 
apropiate de valorile tradiţionale ale artei. 
Nu? 

 

– Da. Eram mai tânăr, bineînţeles, şi 
căutam noi forme de exprimare, noi 
limbaje. Eu sunt receptiv la  modern, pentru 
că limbajul nou poate să te ajute să-ţi 
exprimi mai bine gândurile, sentimentele şi 
ideile. În sensul acesta ar fi bine să se 
îmbrăţişeze ideea de modern. 

 

– Aveţi cumva sentimentul, apelând la 
modalităţile de expresie deja consolidate, 
sigur cu nota lor de modernitate temperată, 
că sunteţi decuplat de la ceea ce se 
întâmplă înnoitor în pictura românească? 

 

– Nu-mi pun niciodată problema.   
Mi-am pus-o la un moment dat, când eram 
mai tânăr. Făceam o serie de experimente 
întorcând spatele marei arte, ca după o 
bucată de vreme să redescopăr piscurile 
acesteia şi să colaborez cu giganţii.  

 

N-AM O VÂRSTĂ” 
 
poeziei, ideilor, sincerităţii, bunului gust şi bunului simţ. 
........ 

Aşa a apărut ciclul „Substituiri din arta 
universală”. Odată cu vârsta capeţi o 
înţelepciune şi atunci nu mai spui că cel mai 
mare este Goya, Tizian sau Dali, şi nu mai 
faci o ierarhizare a valorilor şi îţi dai seama 
că fiecare e mare în felul lui, unul prin 
colorit, altul prin compoziţie, altul prin idei 
şi aşa mai departe. După mine artistul 
modern este acela care are un orizont foarte 
larg şi poate să accepte toate formele, cu 
condiţia să se înscrie în perimetrul artei. Şi 
pe cei foarte vechi şi pe cei foarte noi. Acesta 
este artistul modern, nu acela care face o artă la 
întâmplare, la hazard, împroaşcă  cu materiale 
care nu s-au folosit niciodată în pictură, chiar 
cu excremente şi alte chestii de astea, numai cu 
gândul de a fi original.  
 

– Sunteţi ceea ce Corneliu Baba spunea 
într-un text despre Nicolae Popa, „un ieşean 
nedezminţit”. Aţi umblat prin lumea largă, 
aţi fost un an la Sankt Petersburg, cu o 
bursă  „Nicolae Grigorescu”, după  aceea 
tot un an la Paris cu aceeaşi bursă, aţi avut 
poftiri să vă stabiliţi la Bucureşti, dar aţi 
rămas mereu aici. Atmosfera Iaşilor s-a 
răsfrânt fericit în opera  Dv.? N-aţi  fi putut 
respira un alt aer? 
 

– Maestrul meu Corneliu Baba mi-a spus 
după terminarea facultăţii că, pentru a mă 
afirma, e bine să mă mut în capitală. La Iaşi, în 
provincie, ar fi fost greu. L-am ascultat, mi-am 
făcut valiza, am stat vreo trei luni în Bucureşti, 
am simţit că nu-s acasă şi nu pot să lucrez pur 
şi simplu. M-am întors cu promisiunea să revin 
mai târziu. Nu eram pregătit. Şi am rămas la 
Iaşi. Am avut posibilitatea să mă stabilesc în 
străinătate. Tentaţii foarte mari. N-am putut 
face pasul acesta. Eu dacă n-am avut puterea să 
mă dezlipesc de Iaşi, ca să mă duc la Bucureşti, 
cu atât mai mult nu se punea problema să 
părăsesc ţara. Am rămas la Iaşi pentru că era 
mediul cel mai prielnic pentru lucru. Aici 
puteam să mă adun. Însă mi-am dat seama că, 
stând în provincie, mă pot plafona. Ca să nu se 
întâmple, am păstrat un contact strâns cu 
Bucureştiul. Mă duceam des în capitală. De 
câte ori era o expoziţie importantă, un 
simpozion, mă suiam în tren şi eram la 
Bucureşti. Când nu lucram, mă aflam acolo. Ca 
după aceea să plec cât se putea de des în 
străinătate, să văd expoziţii, galerii, să iau parte 
la reuniuni internaţionale.  

 

– La un moment dat am simţit un fior 
sceptic în vocea Dv., când vorbeaţi de 
moartea artei. Eraţi sub efectul impresiilor 
din sălile Bienalei de la Veneţia. Arta n-a 
murit şi nu va muri. O dovadă sunteţi chiar 
Dv., ca artist. Bănuiesc că aceasta vă este şi 
credinţa lăuntrică. Nu vă îndoiţi, de bună 
seamă, că arta va supravieţui tuturor 
agresiunilor, primejdiilor, care nu-s puţine? 
 

– Arta va dăinui. Dar e vorba de 
oficializarea unei forme de artă care nu este 
artă. La asta mă refeream. Omul trebuie să-şi 
exprime gândurile, sentimentele, ideile. În 
primul rând e nevoie să definim termenul de 
artă. Cred că noi nu ştim ce înseamnă artă. 
Atunci, lucrurile care ţin mai degrabă de 
„Cartea recordurilor” noi le considerăm artă. 
Pe temeiul că sunt lucruri noi. Nu-i suficient 
să fie ceva nou. Eu puneam un model pentru 
zece studenţi şi fiecare era obligat să 
respecte raportul de formă şi culoare. Şi-l 
respectau. Dar fiecare era altceva, venea cu 
un alt sentiment. Nu se mai ţine cont. 
Oamenii sunt astăzi grăbiţi. E firesc să se 
vadă că există o diferenţiere. Condiţia este   
sinceritatea. 
 

– Domnule Dan Hatmanu, vă rog să-mi 
îngăduiţi să vă urez La Mulţi Ani!, 
inspiraţiune, aceeaşi capacitate de a citi 
sufletul omenesc în lucrările cărora le daţi 
viaţă şi mai ales să păstraţi neatinsă puterea 
de a ne emoţiona. Emoţia rămâne combustia 
cea mai importantă pentru comunicarea cu 
publicul. 
 

– Şi eu vă mulţumesc. Am nevoie de aşa 
ceva. 
 

– Sigur că da. Am conceput totul 
bidimensional şi nu tridimensional. Când a 
fost vorba de „Iaşi – evocare sentimentală„, 
de casele vechi, cu ziduri patinate, am 
folosit o altă manieră de lucru, maniera 
tradiţională. Am lucrat cu cuţitul, cu şpaclul, 
ca să redau patina zidurilor vechi, care au 
fost martorii copilăriei mele sau ale unor 
evenimente. De fiecare dată am schimbat 
modul de lucru şi au apărut aceste cicluri, 
care se diferenţiază între ele ca limbaj şi 
concepţie. Dar au şi lucruri comune. De 
exemplu, arhetipul timpului se găseşte în 
toate ciclurile. Este un punct de legătură. 

 

– Sunteţi azi un dintre maeştrii 
respectaţi ai artelor frumoase româneşti. 
Un respect care vine de la propriul respect 
faţă de artă. Acesta a fost, aşa percep, 
crezul Dv. 

 

– Eu am crezut totdeauna în puterea 
sentimentului, emoţiei, poeziei, ideilor, 
sincerităţii, bunului gust şi bunului simţ. 
Sunt coordonatele marii arte în general. 

 

– Aţi lucrat cu gândul la publicul căruia 
vă adresaţi ca artist? 

 

– Nu, nu m-am gândit decât după ce-am 
terminat. În febra creaţiei nici nu puteam să 
mă concentrez decât la problemele pe care 
le puneam în lucrarea  respectivă. Vedeţi, cu 
cât artistul caută să se ridice mai sus, să fie 
mai subtil, cu atât se îndepărtează de gustul 
celui mai puţin pregătit. Noi nu putem însă 
face două feluri de artă, una pentru public, 
ca să o înţeleagă şi o alta pentru oamenii de 
specialitate, pentru cei iniţiaţi. 

 

– Care ar fi atunci soluţia ? 
 

– O artă valoroasă, după părerea mea, 
este aceea care rezistă în timp. Adică nu e 
valabilă acum şi mâine nu mai contează. 
E arta gustată  aproape de toţi oamenii. Şi 
de specialişti şi de mai puţin specialişti. 
Pentru că fiecare ia dintr-o lucrare ceea ce 

Pentru că se întitulează Bienala de Arte 
Vizuale. Or, artele plastice nu există acolo. 
Adică nu există nici pictură, nici sculptură, 
nici grafică. Au dispărut cu desăvârşire. 
Acolo sunt filme şi instalaţii, care depind 
de un regizor, de un scenograf. Asta-i tot. 
Şi nu numai în pavilonul nostru, ci în toate. 
Săli goale, vopsite în alb, care, bineînţeles, 
sunt cu intenţie prezentate în felul ăsta, să-i 
stimuleze pe artişti, pe creatori, ca în spaţiul 
acela să vadă nişte lucrări, nişte creaţii, 
nişte compoziţii. Dar altul rămâne cu golul. 
Un om care n-are pregătirea respectivă şi 
nici imaginaţie nu-i stimulat deloc. Am 
trecut mai departe, într-o altă sală, chiar la 
francezi.Tot aşa o sală goală, cu un plafon 
din pătrate de sticlă mată şi, din când în 
când, se aprindea câte un bec, fie două trei 
odată, fie pe o diagonală. Asta era tot. Am 
văzut la cehi că au adus acolo un 
apartament. O bucătărie, cu aragaz, cu 
vasele ce se găsesc într-un asemenea loc, 
dormitorul desfăcut şi papucii de casă sub 
pat şi un mic televizor în funcţiune. Tot aşa 
o cămară. Deci e vorba de lucrurile care 
alcătuiesc un interior, ce poate fi interesant. 
Asta-i datoria pictorului. Vede ceva 
interesant, pictează şi arată ce-a văzut. Or 
aici s-a adus modelul, că acesta-i modelul, 
natură, realitate. Se confundă realitatea cu 
pictura. 
 

–  Şi acest lucru se pretrece curent şi în 
ateliere, sau poate aceasta a fost tema 
deliberat pusă in discuţie, comanda venită 
din partea organizatorilor Bienalei? 

 

– Nu, n-a fost nicio comandă. Fiecare a 
venit cu ce a crezut că este mai modern. Or, 
eu nu sunt împotriva nici a instalaţiilor, nici 
a curentelelor noi în artă, cu condiţia  ca 
acestea să se înscrie în  artă, să nu fie în 
afara sferei artei şi să nu se renunţe la 
formele tradiţionale de artă. Adică nu 
putem gândi toţi la fel. Am o anumită 
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În spațiul artelor vizuale românești, dincolo de spectacolul flamboiant 

al nemăsuratelor orgolii, publicul, istoricii și criticii de artă stabilesc ierarhiile 
breslei, subiectivismul fiind, deseori, poate întotdeauna, o metodă de lucru. 
Gustul, un concept mereu disputat, intră și el în economia gestionării 
nemuririi. Pictorul și profesorul Constantin Tofan, universitar și coleg apreciat 
constant și firesc de zugravii de subțire și de public, președinte imparțial și 
devotat al Filialei  ieșene a U.A.P., exprimă permanent un fel discret de a trăi 
în lumină, generos, harnic, al cărui vechi principiu primus inter pares, primul 
dintre egali, ține de democrația celor care își evaluează corect, obiectiv, locul 
între ceilalți. Ascensiunea profesională până la cel mai înalt nivel, doctoratul, 
numeroasele expoziții interne și internaționale, taberele de creație estivale 
unde este permanent invitat, capacitatea de a dialoga de la egal la egal cu 
confrații se finalizează la nivel colectiv în conturarea unui climat de 
normalitate și de loială concurență. Bonomia personajului, generozitatea față 
de cei care-l solicită  la nevoie i-a configurat dimensiunea de lider, de reper 
stabil în orizontul mereu frământat al cotidianului. 

Dacă breasla noastră se bucură de un meritat prestigiu, de interesul 
iubitorilor de frumos, colecționarilor, oficialităților se datorează și tactului cu 
care Constantin Tofan a știut să pledeze cauza colegilor, să susțină pe lângă 
decidenți proiecte de anvergură, cum ar fi Salonul anual de Artă de la World 
Trade Center, Expozițiile Erotica, el evitând să beneficieze de orice fel de 
recompense. 

Chiar expoziția de grafică, de la Galeriile DANA din strada Lăpușneanu, 
a fost o astfel de deschidere către ceilalți, asocierea imaginilor expoziției sale 
de grafică cu cuvântul poetic scris și rostit de confratele pictor Aurel Istrati 
configurează un profil, având sensul unui mod distins de a asocia sub 
semnul artei ideile de valoare și de prietenie. Volumul Vreme de Albastru, al 
lui Aurel Istrati a valorificat câteva imagini exponențiale semnate de 
confratele Tofan, inclusiv un portret al poetului, plasate într-o perfectă 
adiacență cu spiritul elevat al poemelor. Această subtilă adecvare a condus 
la o dublă stare de grație amintindu-ne adagiul străvechi, horațian, ut pictura 
poesis... Viziunea plastică a lucrărilor de grafică de acum face, de fapt, 
elogiul  liniei și al compoziției, a traiectului dominat rațional unde ideea de 
fantezie și libertate potențează expresia unei structuri arhitectural articulată, 
surprinzătoare și bazată pe fluiditatea formei și a fanteziei. Portretele, inclusiv 
cel al pictorului și poetului Aurel Istrati, ating zonele de profunzime ale ființei, 
fiind un fel de transfer empatic motivat prin afectivitate. 

Cele peste patruzeci de compoziții grafice, realizate în tehnici mixte, 
colorate cele mai multe în tonuri diafane de sepia, traversate de linii abia 
perceptibile, susțin cupola vastă, gotică, a unor catedrale interioare unde 
lumina se strecoară înlăuntru înnobilată de fiorul sacralității. Vitraliile sporesc 
misterul unor ceremonialuri sacerdotale și amplifică  dorința accesului la 
absolut. Desenul lui Constantin Tofan are claritate franceză și rigoare 
germană în sensul în care ceea ce este bine conceput devine limpede 
exprimat. Nu cultivă suspansul sau inechivocul, ci traseele grafice au uneori 
fluența unei idei spontane sau, alternativ, îndelung cumpănite prin relația 
aparentă a contrariilor. Artistul izbutește firesc, convingător, un tot 
compozițional unde vagul fior poetic potențează strategia grafică a 
ansamblului. Termenul strategiei trebuie nuanțat și privit în relație cu 
dimensiunea intelectuală a artei. Piramidele izbucnesc în cuprinsul paginii 
albe și susțin bolțile imaginare ale cerului, ca un fel de despărțire prin act 
......... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cunoscuta parabolă Întoarcerea fiului risipitor, devenită celebră și prin 
mijlocirea lui Rembrandt, exprimă nevoia intimă a omului de a se întoarce la 
obârșii. Altfel spus, asistăm la un ritual desprins din memoria afectivă și  motivat 
prin nevoia de regenerare energetică și spirituală. Samy Briss, născut la Iași în 
anul 1930, a izbutit să configureze o carieră internațională remarcabilă, amprenta 
sa stilistică asigurându-i  cota valorică internațională, dar și un loc distinct prin 
viziune și stil între  cei care-și dispută trofeele nemuririi. 

Proiectul aflat în desfășurare și definitivare prin intermediul Galeriilor DANA, 
vizează, dincolo de nostalgiile firești, o reintegrare a artistului în dimensiunea  
valorilor ieșene, includerea sa în Dicționarul ilustrat al Artelor frumoase din 
Moldova nefiind altceva decât modul firesc al ieșenilor de a-și onora concitadinii 
mai vechi sau mai noi, de a aduce în primplanul interesului public valorile ce au 
definit, în timp, un patrimoniu menit să dureze în conștiința generală.  

Samy Briss s-a format ca artist în România, însuflețit de prestigiul și rigoarea 
academică a maestrului său Camil Ressu, unul dintre pictorii exponențiali ai 
vizualului românesc. În acest ambient elevat, potrivit așteptărilor candidatului la 
glorie Samy Briss, s-a plămădit nu doar un pictor ci și, la fel de important, un 
caracter. Ideea frumosului artistic, valorile, ierarhiile, rigoarea profesională, 
labirintul originalității, au devenit teme de reflecție și strategie în plan estetic. 
Prestigiul Academiei de Artă, numele sonore ale profesorilor care aveau temeinice 
studii în țară și în marile capitale artistice europene, conferea credibilitate și sens 
demersurilor lor artistice. 

Temelia acestui eșafodaj spiritual s-a pus în spațiul românesc și această 
lecție se va desăvârși  continuu în timpul anilor de maturitate  în Israel și chiar ai 
senectuții, la Paris, unde a devenit un nume respectabil. A emigrat în Israel la 
vârsta de 30 de ani, chemat de vocea sângelui și a destinului, s-a dăruit unor 
proiecte artistice majore, alături de pictură și grafică realizând sculptură 
ambientală, decorațiuni multiple, obiecte cu valoare estetică.    

 

UN REGAL DE GRAFICĂ 
 

 
creator a limitelor de orice fel. Proporțiile generate de raporturi libere 
dintre parte și întreg îi permit lui Constantin Tofan să situeze centrul 
optic al imaginii, mai sus sau mai jos, în funcție de elementele 
ansamblului grafic. Suprafețele dense sau transparente ale culorii 
fragile, diafane, permit generarea unor spații ritmate unde linia angulară 
sau modelată conduce la veritabile surprize optice. 

În fapt, suntem nevoiți a stabili un racord cu unele compoziții din 
bogatul său repertoriu cu secvențe generate de fabulosul naturii, unde 
culorile acrilice permit străluciri minerale, vitaliste sau care sugerează, 
alteori, nostalgii autumnale. Cele câteva portrete și discreta includere a 
unor nuduri suave, sunt un fel de contrapunct la o ofertă imaginativă 
diversă și, în această manieră, surprinzătoare.  Constantin Tofan, 
bonom cum îl știm, nu a ilustrat pur și simplu versurile confratelui Aurel 
Istrati, ci  a devenit firesc o parte importantă a acestui act de creație, 
cuvântul și imaginea fiind într-o relație apropiată  de sacralitate. De fapt, 
cei doi, au făcut din dialogul lor un parcurs de inițiere în tainele 
miracolului de a fi... uneori, Oameni.       

  
 

Implicarea în viața artistică a Israelului, disponibilitățile creative 
multivalente, nevoia de a dărui semenilor săi bucuriile spirituale meritate au 
relevat o putere excepțională de a adecva viziunile plastice și cromatice ale unei 
modernități plină de fervoare și preocupată de descoperirea unui patern israelian. 

În paralel cu expozițiile deschise în Israel, expune în marile galerii ale 
vremii, unde rigoarea estetică și priza la un public elevat erau condiționalități 
obligatorii. Operele sale se află, de la un eveniment la altul, într-o evidentă 
creștere de interes, ziarele, revistele, radioul și televiziunea multiplică imaginea 
unui creator original, deschis stilistic atât spațiului israelian, cât și celui 
universal. În această a doua opțiune, sugerând filiații cu soluțiile cubiste 
picassiene, cu suprarealismul lui Paul Klee sau soluțiile bizare, onirice, ale lui 
Victor Brauner, pictorul se dovedește a fi permanent într-o vervă creativ-
imaginativă inepuizabilă. Formula dublului în unele compoziții sugerează 
multiplicarea, perechea ideală, căutarea celuilalt, nevoia expresiei cubiste fiind 
soluția expresivității. Racordurile stilistice cu Victor Brauner sau Marc Chagall 
sugerează afinități elective, fiind elevate întâlniri spirituale, desprinse din 
matricea unei formule ce se dezvoltă exponențial. Formele trec lejer unele în 
altele, se întrepătrund sau se despart într-o geometrie mereu variabilă, 
nuanțată de cromatismul rafinat cu acorduri și game coloristice tandre... 
Arhitecturile compoziționale ale lui Samy Briss fac din fantezia debordantă, 
incitantă vizual și subtilă cromatic, un dialog neconvențional și uneori aparent 
rebel. Numai că, ochiul exersat al privitorului va surprinde dincolo de suprafața 
imaginii fie motivul zborului, implicit al aripii, al ihtiologicului, unde apa și 
lunecarea sugerează universul acvaticului, fie  acela al universului florilor 
multicolore, instrumentelor muzicale, portretelor  într-o varietate practic ilimitată. 
Stilistica imaginilor alternează între volumetriile instrumentelor muzicale, unde 
curbele fac relația cu cele ale unui contur feminin, cu expresiile incitante ale 
unor volume unde grația suprafeței sugerează tactilitatea și atracția 
mângâierii... Pudra culorilor amplifică dorința atingerii discrete a instrumentelor 
muzicale, unde sunetul are consonanță în vibrațiile gracile ale formei plastice. 
Tot astfel se întâmplă și în cazul compozițiilor grafice, remarcabile fiind ciclurile 
Muzicienii și seria Confidențelor. S-a făcut de timpuriu remarca ce sugerează 
oarecari afinități ale lui Samy Briss cu Moshe Castel sau cu Marc Chagall. 
Asocierea îl onorează, cerul viziunilor fiind frecventabil de toți cei interesați. Tot 
astfel, s-a vorbit despre icoanele bizantine sau viziunile lui Paul Klee. 
Racordurile sugerate uneori pot fi acceptate sau respinse cu aceeași 
nonșalanță cu care artistul se simte liber să gloseze pe temele predilecte și să 
aibă acces mereu și mereu la alte soluții. Creația nu poate fi nicicând repetitivă 
deoarece noi înșine suntem în fiecare clipă locuiți de un altcineva... care are 
dreptul de a fi el însuși, diferit. Variațiile pe tema muzicii au plasticitatea și 
sonoritatea melodică a unui madrigal sau a unei gavote. Ritmul formei, 
volumetria ei, este prin ea însăși o muzică celestă. Alte lucrări cum ar fi 
Muntele albastru, Corolă, Trio la chitară, Promenadă, Serenadă, Trubadur, 
Pasărea geloziei, Sulamita, Portret sunt atâtea alte compoziții memorabile ce 
au vitalitatea expresiei de unde spiritul ludic nu poate fi exclus. Dimpotrivă. În 
raport cu o lume nevrotică și obosită, indiferentă sau agresivă, compozițiile 
pictorului relaxează terapeutic prin nota subtilă de umor a unor soluții grafice 
amuzant-reconfortante. 

 

 

Valentin CIUCĂ 
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Îi trădez pe Magda şi pe Nicolae şi intru la Diavolo 
seara, nu ziua, cum obişnuim pentru dezmăţul nostru de 
vorbe şi de hlizeli parşive. De altfel locanta e acum, seara, 
veritabilul şi elegantul boîte de nuit  parizian, numai bun 
pentru diversiunea lăuntrică ce m-ar putea îndepărta, o clipă, 
de malaxorul politic diurn. 

Muzica boxelor, uşor excesivă ziua, drept pentru care îl 
implorăm de fiecare dată pe domn’ patron Haman s-o 
amortizeze cât stăm noi – a dispărut acum. Altceva luându-i 
locul. Ce? Voi ajunge la subiect, cel mai important de data 
asta. Şi care declanşează, iată, nesperat, dulci aduceri aminte 
dintr-un dulce târg ce-a dispărut odată cu cei ce l-au numit 
aşa. 

La masa de lângă sintetizator, o blondă gen Folies-
Bergères îşi verifică machiajul într-o minusculă oglindă 
neagră. 

La masa de la fereastră, un punk gen Soho îşi verifică 
părul în fereastră. 

Două personaje în seara asta au darul de a resuscita 
locuri şi siluete ce par  din ce în ce mai iluzorii, nu însă şi 
acceptându-se uitate. Le vom numi mai încolo, lăsându-le 
deocamdată ghicite. 

Erau Iaşii prohibiţi, ai unor vremi pe care cei vechi, 
boemii de viţă veche nu şi-i închipuiau nici în coşmarurile 
lor, de altfel aproape inexistente. Ca prim şi emblematic 
reper, un Păstorel, încă ieşean, cu silueta lui de comiliton 
întru licoare, comilitoni la rându-le, ale căror urechi fostu-le-
a dat să-i audă nepieritoarele catrene. Peste care a călcat 
cizma (nu prea frumos mirositoare) a ostaşului eliberator, 
iată, dat fiind el jos în ’89 de pe soclul din Copou, şi părând 
a-şi fi luat acum la propriu tălpăşiţa spre valdaicele lui 
întinderi. 

Cine să-l mai fi înlocuit pe marele maestru? 
Cum cine? 
În vremea când atemporalul „baron” cu garoafe în coş 

bătea restaurantele îngăduite de regimul aceluiaşi ostaş, erau 
de găsit la mese, în pofida microfoanelor din solniţe, figurile 
de spirit zeflemitor (nu doar amuzant) ale rezistenţei prin 
spirit la cinzeacă. Mărgărit, corozivul erudit din mantaua lui 
Călinescu, îl planta definitiv, cu rictusul lui ireproductibil, pe 
pictorul zilei, zămislitor de blocuri turn cu macarale. 
Picantul italienist Cuciureanu, în maximă priză, vânzolea cu 
spurcatele lui paradigme mesele festivilor de la Casa 
Universitarilor, retrăgându-se apoi, compensator, la 
atemporalul lui pescuit. Lacrimile antiGhizic ale lui Lucică, 
la Continental, puteau deruta pe cel mai căpos purtător de 
epolet de serviciu. Calamb(c)ururile lui Florin, la acelaşi 
Continental, memorate conştiincios de şolticul Otto, puneau 
suav, pe colivă, bomboanele-i  fondante. Mai încoace, la 
hotarul celor două lumi, Mihai şi Eugen, acceptându-mă în 
mijloc, vânturau marginile Iaşilor, cum făcuseră în veacul 
celălalt Mihai, marele, şi preacuviosul Ionică din Ţicău. Cu 
nimeni la mijloc. 

Cine, în seara asta, la Diavolo, e în stare a-mi stârni 
aceste vii şi stenice aduceri aminte? 

Cu riscul de a mă plasa într-un fotoliu vag desuet, 
oarecum depărtat de cel ce-mi aparţine de-o viaţă în 
Filarmonică, să numesc două personaje din această seară, 
cele care-mi şi declanşează nesperatul remember.  

Ştiu prea bine că oraşul între oraşe e permanent onorat 
de formaţii cu nume dintre cele mai insolite – Antipop, 
Skepsis, Destine, Rawa – muzica ultramodernă găsind în 
acestea probe de înalt profesionalism, dar iată, în seara asta, 
doi solişti de la Diavolo au ceva mai mult: aduc, într-un Iaşi 
al modernităţii de ultimă oră, ceva din palpitul lui de 
altădată. Şlagărele lejere ale momentului de-acum, având 
suportul sintetizatorului, găsesc în cele două voci atât de 
armonic alăturate, punctul suprem al emoţiei. Iar când aflu 
că una din acestea e a fostei răsfăţate vedete ieşene Aurel 
Neamţu, aplauzele mele discrete îi aduc omagiu. Cum 
aceleaşi aplauze în surdină se îndreaptă şi spre cealaltă 
siluetă, Romeo Bosnea, vocii sale dar şi flautului său 
fermecat. 

Blonda îşi verifică machiajul. 
Punkistul, părul. 
O seară încântătoare! 
Ce antidot de-o clipă la zgomotul malaxorului politic! 
Nu, Magda? 
Nu, Nicolae? 
 
 

Val GHEORGHIU 

PRETEXTUL 

brize
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În sfârşit, s-a instituţionalizat şi la Iaşi – după multe alte 

încercări – un festival internaţional de teatru. Tentativele mai 
vechi de la Teatrul Naţional (Festivalurile „Avram Goldfaden” 
şi „Don Juan”) n-au prins rădăcini din motive rămase obscure. 
FITCT (Festivalul Internaţional de Teatru pentru Copii şi 
Tineret) însă a ajuns, iată, la a patra ediţie şi au fost formulate, 
încă de pe acum, premizele pentru cea de a cincea. 

Asumându-şi cu fermitate condiţia de reuniune 
internaţională, FITCT o şi respectă şi o onorează. Încă de la 
prima ediţie (2008) au evoluat pe scena „Luceafărului” trupe 
de gen din Franţa, SUA, Spania, Indonezia, Rusia, Elveţia, 
Cipru – o deschidere, deci, spre zone geografice şi spirituale 
diverse, care a fost amplificată la ediţiile următoare (2009 şi 
2010), când s-au aflat pe afiş teatre din Canada, Germania, 
Italia, Brazilia, Ucraina, Franţa, iar acum, la a patra ediţie, 
spectatorii ieşeni, mici şi mari, s-au bucurat de întâlniri cu 
artişti din Olanda (două trupe), Austria, Cehia, Italia, Marea 
Britanie, Polonia, Germania şi Franţa care, împreună cu cele 
şapte teatre româneşti, au contribuit la împlinirea şi 
diversificarea unui program amplu şi variat, atât ca stiluri şi 
tematici, cât şi ca noutate şi originalitate a personalităţilor 
creatoare implicate în realizarea spectacolelor. Puse sub 
generice conceptuale diferite („Diversitate şi dialog”, „Inovaţie 
şi creativitate”, „Interconexiuni” şi, acum, „Mari creatori”), 
preluate din programele UNESCO, cele patru ediţii au urmărit 
şi au reuşit să conecteze Festivalul şi, prin el, Teatrul 
„Luceafărul” la mişcarea teatrală internaţională şi la concepţiile 
estetice cele mai performante din domeniul teatrului pentru 
copii şi tineret. 

Stând, deci, sub genericul „Mari creatori”, ediţia a patra (6-
12 octombrie) a prilejuit întâlniri – unele chiar de visu, altele 
doar prin demersul scenic – cu Joël Pommerat (Franţa), 
Sybrand Van der Werf (Olanda), Jakub Hejna (Praga), Abel 
Solares (Austria), Silviu Purcărete şi Al. Dabija (România) ş.a. 
Dar afişul a fost mult mai bogat în nume de mari creatori, căci 
s-au aflat implicaţi în spectacole, sub diferite forme (regizori, 
compozitori, scenarişti, teoreticieni, etc.): Mozart, Ceaikovski, 
Rossini, Josef Svoboda, Eugenio Barba, Bruno Schulz, Mircea 
Cărtărescu ş.a.). Mult aşteptat a fost spectacolul lui Joël 
Pommerat „Little Red Riding Hood” / „Scufiţa Roşie” 
(Compania Louis Brouillard), faima regizorului şi a 
spectacolului (care deschisese Festivalul de la Avignon, în 
2008) fiind bine cunoscute. Şi întâlnirea a satisfăcut aşteptările, 
spectacolul, construit pe ideea a două sentimente esenţiale la 
vârsta copilăriei – frica şi dorinţa, a impresionat printr-o 
simplitate distinsă a viziunii şi dinamicii scenice, prin 
plasticitatea şi expresivitatea mişcării, a gesticii, a mimicii (mai 
ales în cazul celor două interprete: Murielle Martinelli şi 
Isabelle Rivoal). Pommerat şi-a respectat întocmai propria 
intenţie: „Trebuie să le vorbim copiilor despre iniţierea în frică, 
despre cum să stăpâneşti acest sentiment înainte de a deveni 
matur; dar a aborda frica în discuţiile cu copiii înseamnă a 
aborda şi cealaltă faţă a acestui tip de emoţie: dorinţa”. 

Vizionând „Scufiţa Roşie”, ne-am amintit un spectacol 
românesc conceput, tot aşa – după o poveste foarte cunoscută, 
„Punguţa cu doi bani”, pe temeiul căreia Al. Dabija realizase, 
la Piatra Neamţ, spectacolul „Oo”. 

Ca orice manifestare de acest gen, FITCT nu s-a rezumat 
la afişul spectacolelor, ci a cuprins acţiuni complementare în 
măsură să-i asigure o complexitate culturală şi un plus de 
interes din partea iubitorilor de teatru: au fost vernisate 
expoziţii, au avut loc colocvii şi workshop-uri, au fost 
vizionate filme documentare („Teatrul lui Svoboda”) şi au 
fost lansate cărţi de teatru: „Ştefan Mihăilescu Brăila” de 
Rodica Mandache, „Habarnam în oraşul teatrului” de Miruna 
Runcan, „Silviu Purcărete sau privirea care înfăţişează” de 
Oltiţa Cântec, „Pas la pas prin festivaluri” şi „Prin teatre şi 
prin ani” de Ştefan Oprea, „Cortine de cuvinte” de Călin 
Ciobotari, „În vâltoarea timpului. Dramatizări” de Constantin 
Brehnescu. 

Stelian OPROIU 

Comparându-le şi găsind că „Oo” era superior din toate 
punctele de vedere (inventivitate, creativitate regizorală şi 
actoricească, subtilitate ideatică, plasticitate şi dinamică 
scenică), ne-am întrebat de ce spectacolul lui Pommerat se 
bucură de mai mult prestigiu internaţional, când, de fapt... dar 
nu e locul, aici, să dezvoltăm discuţia. 

Din tot ce am văzut la FITCT 4 – şi am văzut spectacole 
bune şi foarte bune, atât străine, cât şi româneşti – am apreciat 
mai mult „A fost odată un rege... Diez” al italienilor (Teatro 
Verde din Roma). Coborât din celebra arie a Cenuşăresei lui 
Rossini şi însumând basme şi poveşti din diferite locuri şi 
timpuri, culese de Fraţii Grimm, aducând în scenă, într-o 
ingenioasă îmbinare, regi şi regine, magicieni şi vrăjitori, 
monştri şi dragoni, etc., spectacolul semnat de Francesco 
Mattioni este o foarte ingenioasă combinaţie de operă şi basm, 
cu muzică excepţională, cu păpuşi şi marionete de o rară 
frumuseţe, mânuite abil şi expresiv de Andrea Calaboretta, 
Veronica Olmi, Marco Renzi. 

Şi spectacolul lui Silviu Purcărete cu „Cenuşăreasa” 
(Teatrul Ţăndărică) a câştigat adeziunea totală a micilor 
spectatori (şi nu numai a lor, ci şi a părinţilor şi bunicilor 
însoţitori) prin originalitatea transpunerii scenice, prin 
comentariul duios şi, totodată, ironic al cunoscutelor întâmplări, 
prin valorile plastice ale păpuşilor de porţelan şi, nu în ultimul 
rând, prin muzica operei lui Rossini. 

Gazdele au prezentat un spectacol în premieră: „Trei 
poveşti cu zmei”, versiune scenică de Alice Barb şi Oltiţa 
Cântec, după Mircea Cărtărescu („Enciclopedia zmeilor”). 
Regizoarea Alice Barb a conceput spectacolul ca pe o călătorie 
şi o iniţiere, izbutind să poarte spectatorii spre o lume în care 
valorile perene sunt iubirea şi divinitatea. Muzica lui Mozart şi 
scenografia Adrianei Grand sunt principalele puncte de 
rezistenţă ale spectacolului. 

 
 

CĂLDUȚ-BUNICEL
 

Trei surori ciudate, toate trei nemăritate și între care izbucnesc, 
din când în când, conflicte cu origini în îndepărtata lor copilărie, a 
căror bizarerie a crescut odată cu înaintarea în vârstă (descendența 
din Giraudoux – Nebuna din Chaillot sau din Kirițescu – Gaițele – e, 
pe alocuri, mai mult decât evidentă), l-au copleșit cu dragostea lor 
pe unicul nepot, Pompiliu Munteanu, alias Pompiță, iar dragostea   
s-a cuantificat în cantitatea de mâncare administrată zilnic 
respectivului. Un obez ce devorează compulsiv tot ceea ce i se pune 
în farfurie și – slavă Domnului – i se pun multe și mult. Ajuns la 
vârsta de 39 de ani, Pompiță are, pe lângă numeroase alte hibe, și 
pe aceea că nu și-a început viața sexuală și nici nu dă nici un semn 
că ar fi dornic să o facă. Femeilor – cvasi-inconștient înscrise în 
imaginara competiție Oglindă, oglinjoară, care e cea mai iubitoare 
mătușă din țară? – le vine ideea să rezolve problema recurgând la 
serviciile unei prostituate pe care i-o prezintă nepoțelului drept 
menajeră. Două dintre ele se fac că pleacă de acasă pentru a crea 
condițiile propice punerii planului în aplicare, în vreme ce a treia se 
ascunde într-un dulap spre a observa desfășurarea faptelor. Iar 
când, după tot felul de întâmplări, prostituata e pe punctul să-și 
merite banii, observatoarea își dă obștescul sfârșit, stricând finalul. 
Supraviețuitoarele nu se dau bătute și vor să repete experiența, 
Pompiță se îndrăgostește cam fără speranță de tânără preoteasă a 
amorului tarifat, începe să realizeze răul pe care i l-au făcut mătușile 
prin dragostea lor excesivă și alimentația așijderea, bătrânele trec, 
rând pe rând, în lumea drepților, însă îl veghează și de acolo, la fel 
de tandru și la fel de tiranic, pe nepotul supraponderal cu care se 
află pe mai departe într-o comuniune comic- maladivă, lucru ce se 
va întâmpla definitiv atunci când Pompiță, ajuns la capătul puterilor, 
își va pune capăt zilelor tot… pe cale orală, luând o supradoză de 
medicamente, alte mijloace mai sângeroase nefiindu-i la îndemână 
și conforme naturelului lui simțitor.  

 

Nu trebuie să fii un comentator din cale afară de ager al vieții 

teatrale românești pentru a constata decalajul dintre imaginea și realitatea 
curentă a Teatrului Odeon. Socotit mulți ani și, după părerea mea, nu fără 
temei drept una dintre cele mai performante instituții de spectacole din 
București și din țară, Teatrul de pe Calea Victoriei nu a mai produs, din 
păcate, în ultimele două stagiuni, evenimente artistice reale, trăind 
preponderent pe seama succeselor anterioare. Faptul că nici un spectacol al 
Odeonului nu figurează în selecția oficială a ediției 2011 a Festivalului 
Național de Teatru, ce va începe la sfârșit de octombrie, mi se pare că 
certifică exactitatea observației de mai sus. O atare situație e, totuși, până la 
un punct, normală, suișurile și coborâșurile sunt în firescul vieții, motive reale 
de îngrijorare vom fi îndreptățiți să avem doar în cazul în care cantonarea în 
dulcea mediocritate definitorie pentru stagiunea anterioară se va prelungi și 
în cea abia începută.  

Am spus și am scris cele de mai sus deoarece tocmai relieful acesta 
puțin atrăgător explică, în bună măsură, de ce o piesă precum Natură 
moartă cu nepot obez de Ion Sapdaru a intrat în repertoriu și de ce o 
montare călduț-bunicică, cum e cea semnată de Eugen Făt, a fost produsă 
la Odeon, ba chiar a ajuns să beneficieze de cronici în care cantitatea de 
laude pe minut de reprezentație e puțin cam prea generoasă prin raportare 
la însușirile acesteia.  

Piesa lui Ion Sapdaru are ceea ce se cheamă „istorie”. Acum vreo două 
stagiuni, era mai-mai să fie declarată textul câștigător la concursul Piesa 
anului organizat de UNITER, dacă în ultimul moment nu s-ar fi descoperit că 
Natură moartă cu nepot obez a încălcat flagrant una dintre clauzele 
regulamentare – aceea de a fi o piesă inedită, nejucată și nepublicată 
anterior. S-a născut – așa după cum Ion Sapdaru mărturisește într-o 
intervenție găzduită de caietul-program al spectacolului de la Odeon – din 
nemulțumirea (în opinia mea, cât se poate de justificată), actorului și 
regizorului ieșean față de calitatea ofertei de piese noi românești. 

E, judecată prin raportare la această ofertă, ceva mai bună decât 
media și mai are și atributul de a fi una dintre puținele comedii negre 
scoase pe piață de creația dramaturgică autohtonă. Translatează în 
spațiul genului cu pricina, cu mijloacele unui meșteșugar iscusit –  
meșteșugar, dar nu mai mult – tema tragic-comică a consecințelor 
nefaste ale excesului de iubire.  

Povestea e simpatică, are umor, are chiar umor negru, conține ceea ce 
se cheamă învățăminte pe care izbutește să le transmită pe un ton deloc 
didactic și moralizator. Te amuzi pe seama lui Pompiță, zis și Grasu-
Contrabasu, mai și empatizezi cu el, te delimitezi de mătuși, dar nu până 
acolo încât să le pui la Zidul Infamiei, că doar înțelegi că au făcut rău …din 
dragoste. 

Spectacolul, regizat de Eugen Făt, e unul onorabil, aproape bun, mai 
exact spus, unul bunicel. Nici nu putea să fie altfel câtă vreme rolurile 
feminine au fost încredințate unor experte ale genului comic așa cum sunt 
Dorina Lazăr, Rodica Mandache și Oana Ștefănescu, cărora li se alătură 
tănăra Nicoleta Lefter, iar rolul lui Pompiță lui Pavel Bartoș. Cu toții buni, dar 
care puteau fi încă și mai buni dacă Eugen Făt ar fi fost un pic mai inventiv, 
dacă nu le-ar fi ținut minute în șir în jurul unei mese pe cele trei bătrâne 
(probabil, o reminiscență a spectacolului de teatru radiofonic regizat tot de 
el), dacă le-ar fi îmbelșugat și colorat mai intens aparițiile, dacă nu ar fi 
contat atât pe ceea ce știm despre talentul celor trei actrițe, ci l-ar fi 
stimulat și evidențiat cu ceva mai multe note distinctive și de originalitate, 
dacă și lui Pavel Bartoș, interpretul lui Pompiță, i-ar fi amplificat sarcinile 
actoricești, dacă ar fi procedat aidoma și cu Nicoleta Lefter, dacă și-ar fi 
dus până la capăt unele idei (precum cea cu filmul de adio în regia și cu 
Pompiță unic protagonist), dacă… Dacă în genul mai rar cultivat de 
teatrele noastre, acela al comediei negre, nu ar fi făcut apel doar la 
mijloace cum s-au mai tot văzut și aproape în exclusivitate la capitalul de 
simpatie al interpreților. 

Altminteri, spectacolul are succes, spectatorii se simt bine, la fel cum 
se simt bine actorii pe scenă. De fapt, nici criticul nu a avut motive să se 
simtă rău la spectacol, iar în cazul în care și-ar sfătui prietenii să meargă 
la Odeon ca să vadă niște actori buni, nu încape îndoială că, după aceea, 
s-ar alege cu mulțumiri. Problemele sunt ale regiei si ale standardelor de 
calitate și de performanță – mai ales de performanță – pe care și le 
formulează pentru viitor instituția producatoare.  

 

Mircea MORARIU 
 
Teatrul Odeon din București – NATURĂ MOARTĂ CU NEPOT OBEZ 

de Ion Sapdaru; Regia: Eugen Făt; Scenografia: Constantin Ciubotariu, 
Consultant mișcare scenică: Răzvan Mazilu; Data reprezentației: 28 
septembrie 2011. 

 
  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

IAŞI: FESTIVAL INTERNAȚIONAL 

 

Afişul complet al spectacolelor (în ordinea prezentării): 
„Scufiţa Roşie” – Compania „Louis Brouillard” – Franţa (regia Joël 
Pommerat); „Trei poveşti cu zmei” – Teatrul „Luceafărul” Iaşi (r. Alice 
Barb); „Dumbrava minunată” – T. „Luceafărul (r. Ion Ciubotaru); 
„Luna unei alte nopţi” – ’t Magisch, Olanda (r. Sybrand Van der 
Werf); „Momentum” – comp. Ananda Puyk, Olanda; „Ninigra şi 
Aligru” – T. Ariel, Tg. Mureş (r. Oana Leahu); „Eu sunt eu” – T. 
„Asou” Graz, Austria (r. Abel Solares); „Hänsel şi Gretel” – T. „Puck” 
Cluj-Napoca (r. Varga Ibolya); „Spărgătorul de nuci” – Comp. 
„Muşchetarii” Bucureşti (r. Cristian Mitescu); „A fost odată un rege... 
Diez” – Teatro Verde, Roma (r. Francesco Mattioni); „Cenuşăreasa” 
– T. „Ţăndărică” (r. Silviu Purcărete); „Motanul încălţat” – T. „Gulliver” 
Galaţi (r. Daniel Stanciu); „Bruno Schulz – istoria imaginaţiei 
păcătoase” – T. „Pinokio” Lodz-Polonia (r. Konrad Dworakowski); 
„Extraordinara maşină zburătoare” – T. „Garlik”, Marea Britanie    
(r. Steve Tiplady), „Impozanta Lalula” – T. Naţional Manheim, 
Germania (r. Marcela Herrera şi Nicole Libnau); „Pyramus & Thisbe 
4 you” – T. „Odeon” Bucureşti (r. Al. Dabija). 
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„NU CRED CĂ TREBUIE  
SĂ CĂUTĂM SUCCESUL 

CU TOT DINADINSUL” 
 

convorbire cu regizorul 
TOMPA GÁBOR 

 
 

În montarea de la Iași ce anume ați urmărit cu prioritate? 
M-a interesat să observ dacă și cum se pot construi relații 

interumane de durată fără a face compromisuri; să verific dacă un 
ins radical precum Alceste are vreo șansă în societatea actuală. O 
altă întrebare ar fi: e posibil să trăim în afara societății? Alceste se 
înrudește într-un fel cu alte mari personaje ale literaturii dramatice 
universale. Să ne gândim la Hamlet, pe care Molière îl 
parafrazează de câteva ori, sau la Prospero, sau la Oberon. Adică 
acele personaje care încearcă să restabilească un fel de echilibru 
între ordinea și haosul lumii. Nu contează rezultatele încercării cât 
încercarea în sine. 

Cum trebuie să-l privească spectatorul pe Alceste? 
Un timp îi poate fi alături, după care exagerările, exacerbările, 

radicalismul personajului pretind o atitudine nuanțată. De 
exemplu, în artă, Alceste este valabil: acolo nu trebuie să existe 
compromisuri. În politică, însă, el nu are ce căuta;  acolo 
compromisul este necesar, altfel am ajunge la un război continuu. 
În ceea ce privește relațiile umane, trebuie să-l recunoaștem pe 
celălalt, să mai cedăm, să mai lăsăm de la noi. În asemenea puncte 
devine Alceste ridicol. El are foarte multă dreptate, însă lumea e 
altfel. 

Nu v-ați temut de o prea mare apropiere de Bérenger-ul 
ionescian? 

Da, se pot face analogii în acest sens. Aici, însă, la Molière, 
există mai multe perspective pe care le propun personajele. Să o 
luăm pe Célimène, aparent o femeie mondenă și superficială, însă 
cu o personalitate puternică, dispusă, pe final, să facă ea însăși 
compromisuri, insuficiente pentru un Alceste ce vrea o izolare 
completă. Sau Philinte, care poate fi privit ca un oportunist, dar și 
ca un om care încearcă să echilibreze, să exemplifice ideea de 
diplomație. Care e deci adevărul? Este unic sau sunt mai multe 
adevăruri? 

Vi se pare că publicul mai are disponibilitate pentru 
receptarea teatrului în versuri? 

Am avut, recent, o experiență nemaipomenită în Coreea de 
Sud, unde am ajuns cu un turneu „Richard III”. În șase 
spectacole am avut aproape șase mii de spectatori. Piesa a fost 
titrată în limba coreeană, însă am folosit o traducere foarte bună 
în maghiară. Ceea ce vreau să vă spun e că am avut parte de o 
recepție extraordinară, care se datorează în parte spectacolului, 
însă și acelei structuri de formă tipic shakespeariană; textele lui 
Shakespeare, atât de puternice ca formă, dacă sunt bine 
abordate, devin valabile pentru spectatorul universal. 

Ce ne facem cu dramaturgia contemporană? 
Aici se abordează teme interesante, contemporane, desigur, 

însă se marșează pe expresii șablon, trivialități stradale care nu 
mai reprezintă surprize și care devin excesive atunci când nu 
susțin situații foarte bine puse la punct. Era o vreme când a o 
imita pe Sarah Kane devenise o modă. O imitam fără a avea 
destinul ei, uitând că dramaturgia ei izvorăște dintr-un anume 
destin, dintr-un personaj foarte controversat, cu manifestări 
extreme, ce trăiește o anume realitate, într-un anumit fel. 

Nu credeți că și regizorii poartă o vină pentru declinul 
dramaturgiei? Mă refer la acei regizori, tot mai numeroși, 
care văd în texte pretexte și care, în felul acesta, 
descurajează dramaturgul de a mai construi cu migală. 

Nu știu dacă e chiar așa. Mai frecvente mi se par situațiile în 
care regizorul e aceeași persoană cu dramaturgul sau cele în care 
regizorul și dramaturgul conlucrează. Cred în continuare că 
piesa de teatru rămâne ruptă de spectacologie. 

Ca să-l prezinți cât de cât complet pe Tompa Gábor ar 

trebui să scrii o carte. N-ai cum să-l înghesui într-un șapou de 
interviu. Mă rezum doar la a spune că dialogul de mai jos a fost 
realizat cu prilejul montării de la Naționalul ieșean a 
„Mizantropului” lui Molière. Printre temele abordate s-au 
numărat relația regizorului cu textul, problemele dramaturgiei 
românești, marile dileme ale școlii actuale de teatru, chestiuni 
legate de management etc. 

 
Călin CIOBOTARI: Domnule Tompa Gábor, ne aflăm în 

Sala Cub a Naționalului ieșean, după o generală la spectacolul 
pe care îl pregătiți – „Mizantropul”. Din câte știu, sunteți pentru 
prima oară, ca regizor, la Iași. De ce așa târziu? 

Tompa GÁBOR: În primul rând, este vorba de programul 
meu foarte încărcat. Și ca director al Teatrului Maghiar din Cluj, 
dar și ca regizor sau profesor. Bunăoară, în momentul de față 
predau la Universitatea din California, San Diego. La fel de 
adevărat este că, în ultima vreme, am lucrat foarte puțin în țară, 
la alte teatre decât cel de la Cluj. În fine, i-am promis lui Hadji-
Culea să vin să montez la Iași, un oraș care mă fascinează și de 
care mă leagă niște amintiri frumoase. În 1981, am adus aici 
spectacolul meu de absolvire de la IATC, „Tango”-ul lui 
Mrozek, asta în condițiile în care spectatorilor ieșeni le era 
proaspătă în minte piesa aceasta. 

O pusese Cristian Hadji-Culea... 
Exact. Distribuția mea era foarte atipică. Jucau nu doar 

absolvenți, ci și studenți, la fel cum juca în spectacol și Geta 
Angheluță, profesoara mea. Țin minte că ne-am întâlnit cu 
distribuția „Tangoului” ieșean și a ieșit o discuție foarte 
interesantă. 

Ați mai ajuns la Iași în 1996. 
Da, anul în care, din păcate, pentru prima și ultima oară, la 

Iași, s-a ținut Festivalul Național de Teatru. Spun „din păcate” 
pentru că Iașul ar merita așa ceva. Ei bine, în 1996, am venit cu 
două spectacole: „Cabala bigoților” de la Cluj și Woyzeck-ul de 
la Bulandra. Atunci, în săptămâna aceea atât de intensă, am 
îndrăgit acest oraș în care fiecare colț respiră cultură, istorie. 

Regizorul Alexandru Dabija era de părere că tocmai 
îndatorarea excesivă a publicului ieșean față de trecut face 
din el un public mediocru. 

N-aș putea comenta aspectul acesta; cunosc prea puțin 
publicul ieșean. Se pare că evenimentele teatrale nu abundă aici, 
asta dacă le raportăm la celelalte evenimente culturale. 

Cum ați lucrat cu actorii ieșeni? 
Am lucrat la „Mizantropul” doar o lună. E vina mea, mi-o 

asum, a trebuit să plec la un moment dat. Pe de altă parte, faptul 
că am avut o perioadă de timp scurtă a dus la un stil de lucru 
intens, concentrat. N-au fost probleme, actorii s-au arătat 
deschiși. N-a fost ușor, pentru că a trebuit să retraduc, mai întâi, 
piesa lui Molière. Am făcut-o cu ajutorul unei doctorande, 
bazându-ne, desigur, și pe traducerile Ninei Cassian și a lui 
Tudor Arghezi. În treacăt fie spus, m-a surprins arhaicitatea 
acestor traduceri, Nina Cassian fiind chiar mai arhaică decât 
Molière. Textul e frumos, dar stufos și foarte greu de înțeles. 
Revenind la actori, colaborarea a fost, repet, bună. Sigur, într-un 
oraș unde nu există un Festival Internațional, unde nu vin, cu 
regularitate, să joace alte trupe, și unde trupa nu participă, tot cu 
regularitate, la turnee în străinătate, se poate vorbi despre o 
izolare față de ceea ce se întâmplă, teatral vorbind, în lume... 
Există, deci, la Iași, pericolul provincialismului. Observ, totuși, 
o deschidere a conducerii teatrului în a invita regizori diferiți. 
Sunt foarte importante pentru actori aceste noi întâlniri; ele 
reprezintă asumarea unor riscuri care se pot termina și cu 
eșecuri. „Eșec” nu este un cuvânt de care ar trebui să ne temem, 
la fel cum „succes” nu ar trebui să devină un termen îndrumător 
în ceea ce facem. Nu cred că trebuie să căutăm cu tot dinadinsul 
succesul; trebuie doar să punem niște întrebări oneste și să 
găsim niște răspunsuri oneste. Numai dacă îți asumi noutatea, 
numai dacă te arăți curios, poți naște ceva autentic. E nevoie de 
deschidere din partea trupei către cei care vin din afară. Altfel, 
dacă nu se produce acel schimb de influențe, munca devine 
ceva statistic. Rutina, clișeele, căile confortabile – sunt pericole 
ce pot fi evitate. 

M-ar interesa să discutăm despre relația dumneavoastră 
cu acest text al lui Molière, pe care l-ați mai montat cândva. 
De ce ați simțit nevoia să reveniți la „Mizantropul”? 

Într-adevăr, în 2000 am montat textul la Teatrul Maghiar din 
Cluj; un an în care Teatrul era atacat cu mare vehemență de 
extremiștii maghiari din Cluj, nemulțumiți de deschiderea 
internațională a activității noastre. Ne numeau cosmopoliți și 
trădători. Aveam sentimentul unei adevărate cruciade împotriva 
Teatrului și a mea. Din păcate, o serie de mediocrități, la fel ca și 
presa locală, au fost manipulate de forțe politice care continuă să 
se manifeste, promovând izolaționismul și naționalismul rău 
înțeles. 

Toate aspectele acestea v-au conferit, în 2000, un 
sentiment mizantropic? 

Probabil. Am făcut atunci un spectacol foarte personal, fără 
nici un decor, cu pereții goi și cu publicul în scenă. Alceste, 
personajul principal, devenea astfel omul de teatru, înconjurat 
de invidii, de mediocrități. Tonul general era cel de amărăciune, 
de dezamăgire. Sigur, din această amărăciune a rămas mult și în 
zilele noastre. 

Ca tendință, în România și în lume, observ tot mai des 
manifestări ale teatrului documentar, un teatru ce se dorește 
asemenea realității. Nu putem, însă, concura cu realitatea; în clipa 
în care pășim pe o scenă, fie ea mai mică sau mai mare, intrăm în 
ficțiune. Putem esențializa realitatea, însă n-o putem concura. 
Teatrul rămâne în primul rând tărâmul convențiilor teatrale și al 
sugestiei imaginarului. Teatrul documentar se poate confrunta cu 
ceea ce, cândva, a reprezentat limita teatrului stanislavskian, acea 
pretenție de a oglindi, cu fidelitate, viața, acea tentație de a 
încărca imaginea teatrală cu detalii nesemnificative. 

Credeți mai degrabă în cealaltă extremă, a simplității 
grotovskiene? 

Ceea ce cred eu e că fiecare stil teatral își are dreptul la 
existență atunci când în interiorul structurii propuse lucrurile 
funcționează. Problemele în teatru încep atunci când o scenă, niște 
personaje, un decor, o muzică devin ilustrative sau narative, cu 
mijloace diferite de cele teatrale. Până și în teatrul epic situațiile 
scenice sunt obligatorii, narativitatea în sine fiind nocivă. 

Sunteți un regizor care montează mult în afara țării. Sunt 
convins că aveți o imagine destul de completă despre 
trendurile regizorale europene și despre cele de dincolo de 
Europa. Vi se pare România conectată la aceste trenduri? 

Sunt sisteme diferite, procesul de creație propriu-zis diferă de 
la un spectacol la altul, însă teatrul bun e recunoscut peste tot. Un 
teatru de calitate poate fi recunoscut după faptul că devine un 
limbaj universal. Ceea ce s-ar putea face mai mult în România e 
ca acest proces de creație să fie susținut de o structură 
administrativă. Un teatru cu o echipă artistică excepțională, dar 
cu o echipă tehnică proastă, nu va avea rezultate; procesul 
creațional va fi îngreunat. Ar trebui, apoi, și ca acele mișcări 
teatrale aflate în exteriorul teatrului ca instituție să aibă acces la 
finanțare, pentru că ele joacă întotdeauna un rol catalizator în 
viața teatrală a unei țări. Un teatru de repertoriu nu-și poate 
permite orice și atunci unele rezultate ale teatrelor alternative ar 
trebui incluse în sistemul de finanțare. Fiecare are de învățat de la 
celălalt. În alte țări se investește mai mult pe această direcție. 

La Teatrul Maghiar din Cluj ați încercat, ca manager, să 
implementați ceva din ce ați văzut pe afară? 

Am încercat să implementez un sistem care are la bază 
transparența. Ca să vă dau un exemplu: fiecare trebuie să știe ce 
s-a întâmplat în cutare zi la repetiția cutare. Avem un jurnal zilnic 
de repetiții care se pune pe internet. Fiecare angajat al teatrului 
primește acest jurnal. Avantajul e că nu mai trebuie să merg eu, 
director, să mă rog de un croitor, să-i dau sarcină specială. El 
citește jurnalul și vede că la repetiția trecută s-a rupt un pantalon. 
Vorbim aici despre comunicare, despre un sistem în care fiecare 
știe care sunt problemele, ce are de făcut. Vedeți dumneavoastră, 
în teatre există un vechi reflex: nimeni nu-și asumă nici o 
responsabilitate, fiecare se ascunde după deget și așteaptă să 
decidă șeful. Eu, din contra, aș încuraja aceste inițiative proprii. 
În acest sens, am înlocuit jurnalele de coridor, de vestiare, în care 
informația circulă prin intermediul bârfei, cu un jurnal oficial. 

Însă, spuneți-mi, regizorul Tompa Gábor nu l-a încurcat 
pe managerul Tompa Gábor? 

Nu l-a încurcat, doar că i-a mâncat timpul. Eu însumi mi-am 
asumat această situație, deci... 

Totuși, care este miza dumneavoastră ca manager? 
Bănuiesc că, financiar, nu aveți mari satisfacții. 

Atunci când, în 1990, domnul Andrei Pleșu m-a sunat și mi-a 
cerut să-i dau, în 36 de ore, un răspuns în chestiunea preluării 
directoratului, tatăl meu, care a fost fondator al Teatrului din 
Târgu Mureș, s-a manifestat vehement împotriva acestei idei. 
Spunea că regia deja este o profesie singuratică, însă că 
directoratul unui teatru este cea mai singuratică profesie. Orice ai 
face, lumea tot te înjură. Eram pregătit să plec din țară; mulți din 
Teatru plecaseră deja, rămăseseră doar vreo 15 actori, dintre care 
puțini erau cu adevărat buni. Totul era posibil: dacă un actor îi 
cerea directorului să taie scena din spectacol pentru că are el o 
treabă, se rezolva; dacă pica un decor, directorul venea și bătea el 
cuiele, în loc să-i tragă la răspundere pe cei responsabili. Erau 
foarte mulți incompetenți în teatru. Toți cu contracte pe termen 
nedeterminat... 

Era o provocare pentru oricine ar fi venit director. 
Da, și tocmai această provocare m-a determinat să-i răspund 

pozitiv domnului Pleșu, înarmat cu sfatul tatălui meu conform 
căruia n-avea să mă iubească nimeni, dar și cu citatul din Sică 
Alexandrescu, când acesta a devenit director de teatru la Brașov: 
„N-am venit aici să mă iubiți, am venit să mă ascultați”. 

Cu ce ați început? 
Importantă mi s-a părut întinerirea trupei, angajarea unor 

abslovenți tineri și talentați. În primii ani aduceam promoții 
întregi de la Cluj și de la Târgu Mureș. M-am străduit să găsesc 
fărâma aceea de bucurie pe care această activitate, dincolo de 
toate neplăcerile, ți-o poate, totuși, da. Resimt și acum bucuria de 
a fi invitat în teatru artiști importanți pe care îi admiram. 

Vă iubesc oamenii sau a avut dreptate tatăl 
dumneavoastră? 

Asta nu pot ști precis. Am câțiva prieteni în teatru, nu mulți, 
dar buni. Oamenii mă ascultă poate pentru că văd și ei că tot ce 
am încercat să fac a fost și este spre binele teatrului. Niciodată nu 
m-am gândit, ca director, să-mi realizez proiectele de regizor. Am 
apelat la maeștri, mai ales că nu ducem lipsă de așa ceva. Cred în 
dialogul dintre generații, în ciuda unor critici tineri care țin cu tot 
dinadinsul să declanșeze acest conflict.  
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Am citit ce scriau acești critici, cum că nu îi mai 
interesează spectacolele unor regizori care au peste 35 de ani. 
E cât se poate de fals, tinerețea e ceva spiritual, gândiți-vă la 
Vlad Mugur. Afirmații de genul acesta îi pun în dificultate 
chiar pe tinerii regizori de azi, care, inevitabil, vor ajunge și ei 
la o vârstă. 

Aș vrea să atingem și o altă dimensiune pe care v-ați 
manifestat de-a lungul timpului: aceea de pedagog. Tot 
mai des se spune că, în România, există o problemă la 
capitolul școlii de teatru. 

Din păcate e un lucru evident că școlile de teatru s-au cam 
devalorizat, că nu mai există personalități care să predea în 
aceste școli. A mai venit și sistemul bolognez, pe care noi a 
trebuit să-l implementăm ad-hoc, scoțând pe bandă rulantă 
doctori și doctoranzi. Personal cunosc doctori în teatru, foarte 
slabi, la Institutele din Târgu Mureș și Cluj. În general, în 
învățământul artistic predau mulți incompetenți. Se merge pe 
un principiu păgubos: catedra este mai importantă decât 
studentul. În nici o universitate n-ar trebui să fie așa; în artă, 
însă, principiul acesta este absolut mortal. Încă ceva: n-ar 
trebui să se organizeze admitere în fiecare an pentru secții 
suprasaturate. 

La ce vă referiți? 
La faptul că producem sute de teatrologi, sute de regizori. 

De ce? Pentru că avem nevoie de număr de ore, de număr de 
cursuri și așa mai departe. Este și motivul pentru care m-am 
retras din învățământul artistic românesc. Mi-am dat seama că 
nu se dorește cu adevărat un învățământ de calitate, ci de 
cantitate. Am preferat să merg într-un loc unde contează 
practica artistică a profesorului, cunoștințele lui, proiectele lui. 
În Statele Unite nu este posibil ca o persoană care nu știe să 
cânte la pian să predea pianul; acolo, indiferent dacă 
profesorul este un tip conservator sau de avangardă, important 
este ca el să constituie un model practic. Unul dintre liderii 
catedrei de Teatru de la Universitatea clujeană a jucat, în toată 
viața lui, două roluri, și acelea nereușite. Ei bine, așa ceva nu 
este admisibil. 

Bun, astea sunt constatări. Concret, ce s-ar putea face? 
Revoluția în învățământul artistic n-o pot face doi-trei 

profesori. Revoluția trebuie să o facă studenții. În Statele 
Unite, dacă există nemulțumiri repetate și argumentate ale 
studenților față de un profesor, atunci acel profesor trebuie să 
părăsească învățământul. S-a întâmplat așa ceva și în Ungaria 
unde, pe linie politică, nu știu ce profesoraș de mâna a doua a 
fost numit rector al Institutului de Teatru din Budapesta; 
printr-o solidaritate totală, fără excepții, studenții au decis să 
nu mai vină la cursuri, iar acel profesor a trebuit să plece. E 
păcat, fie numai și dacă ne gândim la ce a fost școala 
românească de regie, înființată de Radu Penciulescu și David 
Esrig, una din cele mai bune din Europa. Sau școala de 
actorie, unde aveau clasă Sanda Manu, Amza Pellea, Marin 
Moraru, Olga Tudorache, Octavian Cotescu, Dem Rădulescu, 
Petrică Vasilescu... Toți erau extraordinari, toți erau modele. 
Acum, în schimb, școala artistică românească este invadată de 
mediocrități. Iată, încă o dată, ceva din problematica 
„Mizantropului”: dominația mediocrității.  

Totuși, în film există o generație tânără, reformatoare, 
foarte preocupată de calitate, cu rezultate incontestabile. 

Da, spre deosebire de școala de regie, la capitolul film se 
pare că s-a făcut mult așteptata reformă. Vorbim aici despre o 
generație tânără foarte bine pregătită și, în același timp, având 
virtutea modestiei. Îi admir pe Mungiu, pe Cristi Puiu, pe 
Porumboiu, pe Marian Crișan, pe, Dumnezeu să-l 
odihnească, tânărul Nemescu... Le admir profesionalismul, 
concentrarea, capacitatea de a spune lumii povestea 
României, într-un mod cât se poate de artistic. Ca director de 
teatru, am în proiect să-i aduc pe acești regizori și în zona 
teatrală. 

Dar reciproca? În sensul ca dumneavoastră să ajungeți 
din nou în zona filmului? 

Foarte greu de spus. Am iubit filmul, făceam parte din 
acea promoție experimentală care făcuse și teatru și film. Am 
deci diplomă cu dublă specializare. L-am avut profesor de 
dramaturgia filmului pe profesorul Dumitru Carabăț; el m-a 
îndemnat să rămân la film, însă în anii ’80 era imposibil să 
faci un film cinstit. Și atunci am renunțat. Abia după două 
decenii, m-a căutat Studioul de Film „Obiectiv” și am realizat 
singurul meu film de lung metraj: „Apărarea chineză”, o 
coproducție româno-maghiaro-franceză. Filmul a avut o 
carieră internațională nesperată de mine, dar a fost tratat 
vitreg, aici, de coproducător, cel care a avut dreptul de 
difuzare în România. Ca un fel de recuperare, Tudor Giurgiu 
a prezentat filmul, în 2009, la Tiff. Îi sunt recunoscător 
pentru asta. Sincer să fiu, mi-ar fi foarte greu să încep din 
nou un proiect de film. Aș avea două-trei idei, dar ar trebui 
să mă retrag pentru un timp din teatru, la modul total. Un 
film necesită un om întreg, cel puțin pentru un an-doi. Or 
proiectele mele regizorale în teatru sunt deja pe termen lung 
programate. Între timp, am mai semnat un manadat 
managerial la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, până în 
2016. Presupun că va fi ultimul... Direcțiunea de teatru nu 
trebuie să fie pe viață, iar eu sunt deja director de douăzeci 
și unu de ani.  

 

interviu realizat de Călin CIOBOTARI 

Din cel puţin două motive spectacolul cu Mizantropul de 

Molière a fost aşteptat – în deschiderea stagiunii Teatrului 
Naţional – ca un eveniment: mai întâi pentru că piesa, „cea mai 
tristă comedie din câte s-au scris vreodată”, nu mai fusese 
reprezentată la Iaşi din stagiunea 1923-24 şi, apoi, pentru că, 
acum, montarea ei era asigurată de unul dintre cei mai în vogă 
regizori din teatrul românesc, Tompa Gábor, aflat pentru prima 
dată într-o colaborare cu trupa ieşeană. Dacă a fost sau n-a fost un 
autentic eveniment vom vedea îndată. 

Cum e şi normal, să ne oprim, la început, asupra textului. 
Mizantropul e o comedie de moravuri şi de caractere, intriga 
rămânând în plan secundar, cum se întâmplă şi cu alte comedii 
moliereşti, căci pe celebrul dramaturg situaţiile şi structurile 
dramatice originale cu orice preţ îl interesau mai puţin, iar 
soluţiile finale pe care le găsea erau doar simple rezolvări ale 
convenţiei dramatice. Marea miză a comediilor sale stă în 
substanţa comică a personajelor, în modul lor de gândire şi de 
comportament, în felul în care înţeleg sensul vieţii şi al fericirii şi, 
nu în ultimul rând, sentimentul de sine. Molière a ridicat 
observarea şi zugrăvirea caracterelor la un nivel nemaiatins până 
la el, cel puţin în comedie, privirea lui lucidă, pătrunzătoare şi 
acidă asupra lumii în general şi a indivizilor în special fiind în 
măsură să surprindă substanţa tragică a existenţei, iar comicul să 
evolueze de la tonalităţile de farsă până la cele de dramă. Avea 
dreptate Alfred de Musset să spună despre comicul molieresc: 
„Această veselie bărbătească este atât de tristă, atât de adâncă, 
încât atunci când e de râs ar trebui să plângem”. Ilustrarea cea 
mai exactă o realizează dramaturgul prin personajul central, 
Alceste, care, cum observa D. Solomon (în „Dialog interior”), 
este imaginea cea mai umană a scepticismului molieresc, un 
strigăt disperat al neîmpăcării cu lumea, al conştiinţei 
iremediabilului înălţat la tragic, conflictul dintre Alceste şi lumea 
lui – vicioasă, coruptă, clevetitoare, depravată – atingând zona 
moralei şi a metafizicului. 

S-a vorbit mult despre apropierile dintre personajul titular, 
mizantropul Alceste, şi Molière însuşi, presupunându-se, nu fără 
temei, că atitudinea acidă şi inflexibilă a personajului, ura lui 
nestăvilită faţă de societate şi de contemporanii lui, drama 
îndrăgostitului trădat sunt ale autorului însuşi, ale situaţiei lui în 
relaţia cu lumea de la Curtea lui Ludovic al XIV-lea şi ale vieţii 
lui conjugale cu capricioasa Armande Béjart. De aici tonalităţile 
de dramă autentică pe care le avansează personajul, suferinţele lui 
fiind sincere, autentice, credibile. Dar, „legiuitor al bunului-simţ”, 
cum l-a numit Voltaire, dramaturgul nu-i trece cu vederea 
personajului său lipsa de măsură, incapacitatea de a-şi respecta – 
când e vorba de el însuşi – propriile principii morale. El 
condamnă, inflexibil, compromisurile pe care le observă la 
ceilalţi, dar se lasă cuprins de ele, fără nicio măsură, când e vorba 
de iubirea lui pentru cocheta Célimène, trecându-i acesteia cu 
vederea, deşi i le arată, nestatornicia şi lipsa de scrupule morale. 
Îşi dă seama de asta şi de aici drama lui. „Fiinţa ei mă 
dezarmează şi pot doar spera/ Că focul iubirii mele o va 
purifica.”; „Dar nu mintea dictează iubirii”. Alceste pierde astfel 
din verticalitatea morală şi din intransigenţă şi asta îl face ridicol. 
Avea dreptate Ion Zamfirescu să observe că „în orice fapt 
omenesc, dincolo de un anume punct al ordinii morale şi al 
măsurii, poate începe ridicolul. Molière intuieşte cu justeţe acest 
punct”. 

În majoritatea spectacolelor românești anterioare au fost 
folosite traducerile semnate de Tudor Arghezi şi de Nina Cassian. 
La aceleaşi două versiuni româneşti a recurs Tompa Gábor 
pentru spectacolul ieşean, dar nu le-a folosit ca atare, ci, pe baza 
lor, a realizat o adaptare proprie, concentrând dialogurile, 
restrângând scenele şi, uneori, montându-le în altă ordine, în 
favoarea dinamicii scenice şi a teatralităţii – numai că, foarte 
evident, în defavoarea ţinutei literare a textului.  

Dincolo de aceste cam nefericite revizuiri ale textului, 
spectacolul semnat de Tompa Gábor păstrează nealterat tonul de 
comedie tristă, evidenţiind clar condiţia dramatică a personajului 
central aflat în conflict ireductibil cu mediocritatea şi corupţia 
lumii în care trăieşte. Între această lume de la Curtea lui Ludovic 
al XIV-lea şi lumea noastră contemporană se întind punţi solide, 
pe care ideile, caracterele, asemănările şocante circulă libere. 
Actualitatea spectacolului se impune de la sine, fără ostentaţie, 
dar şi fără dubiu. Nimic nu s-a schimbat – pare a şopti permanent 
o voce din off – nimic nu s-a schimbat, vreme de trei secole şi 
jumătate, în privinţa moralei, a mediocrităţii, a corupţiei, a 
compromisurilor, a caracterelor. Comunicându-ne cu claritate 
această constatare, spectacolul lui Tompa Gábor ne produce un 
zâmbet amar (căci de râs nu se râde în timpul acestei 
reprezentaţii!). 

Pentru rolul lui Alceste a fost invitat actorul Sorin Leoveanu 
de la Teatrul Naţional din Cluj. Nu ne interesează aici discuţiile 
unora şi ale altora în legătură cu această invitaţie; e atât de des 
practicată în prezent, în toată lumea, încât a o nega ar însemna să 
te afli în contra curentului. Adevărul e că Sorin Leoveanu a 
realizat un personaj perfect credibil, molieresc până în măduva 
oaselor şi, în acelaşi timp, autentic contemporan cu noi. 
Verticalitatea morală, intransigenţa, dar şi slăbiciunile omeneşti 
care îl sfâşie pe Alceste şi îl determină să se rupă de mediul lui, 
după ce le pune tuturor oglinda în faţă, sunt asumate de actor şi 
comunicate publicului cu o maximă luciditate şi forţă dramatică. 
Actorul îl poartă pe Alceste de la stări de explozie a 
nemulţumirilor şi neîmpăcărilor sale cu lumea, cu specia umană 
în general şi cu fauna din jurul lui în particular, la momente de 
potolire lucidă în care omul inteligent care este caută să înţeleagă 
şi să-şi explice, să găsească o portiţă de salvare. Între aceste stări 
se insinuează sentimentul ridicolului în care cade el însuşi şi peste 
acesta, un fior tragic al imposibilităţii vreunei soluţii, al 
iremediabilului devenit certitudine. Sorin Leoveanu parcurge cu 
siguranţă toată această gamă de stări. Este deosebit de frumoasă 
şi adânc tensionată scena în care, la pian, el concentrează, într-un 
apogeu relevant, evoluţia stărilor personajului: exploziile şi 
violenţele (de atitudine şi de limbaj) sunt transferate pianului care 
e solicitat la maximum, după care urmează o potolire în 
pianissimo şi o linişte desăvârşită – liniştea deznădejdii –, şi o 
contopire a actorului cu instrumentul. Este aproape inutil să mai 
spunem ceva despre mijloacele actorului – despre rostirea 
impecabilă, despre inflexiunile vocale şi accentele logice, despre 
mişcare, gestică şi mimică – toate de o adecvare fără cusur. 

Cel mai apropiat de interpretul principal şi mai consonant – 
ca mijloace, nu ca atitudine morală şi idei ale personajului – este 
Constantin Puşcaşu (Philinte). Zic nu ca idei şi atitudine morală 
pentru că personajul e duplicitar, e împăciuitoristul care, 
preţuindu-l pe Alceste, încearcă să-l împace cu lumea, să-l tragă 
spre mediocritatea acesteia, să-i inducă o flexibilitate care e a lui 
însuşi, dar pe care prietenul său nu o poate accepta. Puşcaşu e, 
aici, mai mult ca în alte evoluţii scenice (desigur şi datorită 
supravegherii regizorale), rafinat în gestică şi atitudine, 
conferindu-i personajului condiţia de ac de balanţă oscilând între 
plus şi minus. Aroganţa, orgoliul şi mişelia lui Oronte sunt 
surprinse cu exactitate de Emil Coşeru, iar admiratorii Célimènei 
– Acaste şi Clitandre – se bucură de legitimări credibile din 
partea actorilor Octavian Jighirgiu şi Doru Aftanasiu (cu un 
surplus de plasticitate şi comic ridicol la cel din urmă). 

Fără a depăşi o minimă corectitudine – insuficientă însă 
pentru gradul de artisticitate necesar – evoluează cele trei actriţe 
din distribuţie: Silva-Helena Schmidt, care nu-i poate oferi 
Célimènei nici cochetărie, nici farmec feminin, ci doar 
mediocritatea şi duplicitatea cerute de text; Andreea Boboc, a 
cărei lipsă de experienţă scenică o ţine cam departe de personajul 
(Eliante) şi aşa devenit insignifiant prin reducţiile de text. 
Condiţia ei de contrapondere morală faţă de Célimène rămâne 
neconvingătoare; Diana Chirilă (Arsinoé), care e doar o pată de 
culoare din care lipseşte aciditatea. Interesant prin ambiguitatea 
lui este Basque propus de Radu Ghilaş. Apariţii scurte au Horia 
Veriveş (Funcţionarul Tribunalului) şi Gelu Zaharia (Du Bois). 

Decorurile semnate de Andrei Both, frumoase dar prea puţin 
funcţionale, au meritul că marchează contrastul dintre luxul, 
dintre strălucirea exterioară a mediului şi mizeria morală a celor 
care îl populează. Este, poate, în verticalităţile lui dominante, o 
sugestie asupra strădaniei de verticalitate morală a personajului 
central. Costumele propuse de Judith Delan trimit fără dubiu la 
actualitate, ele neavând nimic din specificul epocii lui Ludovic al 
XIV-lea. Cu toată rigoarea lui, a multor scene rezolvate judicios, 
cu toată limpezimea viziunii şi claritatea ideilor transmise 
publicului, într-un demers regizoral care poartă marca distinctă 
(ne-ar fi plăcut să spunem și distinsă) a regizorului Tompa Gábor, 
spectacolul nu răspunde aşteptărilor publicului ieşean, care 
rămâne, în continuare, fără evenimentul teatral mult dorit. El, 
publicul, a aplaudat la final cu politeţe. Şi noi la fel. 

 

Ștefan OPREA 

DRAMA NEÎMPĂCĂRII CU LUMEA  
„Mizantropul” de Molière, la Teatrul Național Iași  
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Rezonanţa mi s-a părut a fi cuvâtul de ordine menit să facă 
puţină lumină printre termenii multipli ai aceleiaşi dileme. Cred cu 
entuziasm că asta îi aduce împreună pe artist, arta sa şi potenţialul 
lor admirator...Exerciţiile de rezonanţă! Imprevizibile şi diverse, 
arborând uneori un final fericit (datorat de regulă percepţiilor 
similare), defalcând alteori tranşant opinii diverse (non empatii ce 
ascund în spatele lor alt bagaj de emoţii, alt istoric al stimulilor 
vizuali, sau alte precepte psihosomatice). Lor, exerciţiilor de 
rezonanţă, plasticianul Lehaci le-a menit un câmp de joacă 
noncomformist. Cea mai recentă expoziţie devine un periplu 
aproape ritualic al omului cu trei umbre arborând tot atâtea tehnici 
de redare, etape tematice şi de reinventare a planului coloristic. 
Dincolo de interfaţa lipsită aparent de orice regulă, reunind rame 
atipice cu structuri ambivalente, când concave când convexe, 
refuzul alternării peisajelor , naturilor moarte sau compoziţiilor 
(după tipic) ci dimpotrivă, stricta lor delimitare, reunirea unor 
lucrări din etape temporale diverse, dincolo deci de toate acestea 
poţi ghici un crescendo metafizic foarte bine simulat.  

Iubitorilor de exerciţii de rezonanţă li se propune, ca într-o 
poveste cu iz iniţiatic, parcurgerea a trei niveluri cu grade diferite 
de dificultate şi intensitate. Bifezi pentru început un plan material, 
fizic, transpus în relaxate şi proporţional corecte studii armonice de 
desen şi culoare, asemănătoare celor didactice surprinse de regulă 
într-un atelier. Simţul tactil e cel ce dictează acum şi te lași cucerit 
de forma vaselor de lut, de luciul celor metalice, de aparenta 
corporalitate a fructelor sau de textura vegetală a florilor. Abia 
odată asumată efemeritatea, nu-ţi mai este îngrădită trecerea la 
nivelul următor, unde... Unde, un şir de biserici (laitmotiv al 
pelerinajului de peste vară) îşi spovedesc aparenta părăsire, 
proiectate fiind pe un fundal coloristic vădit optimist, delimitat de 
note solare, de ceruri de-un albastru vibrant şi de arbuşti diluaţi în 
tuşe verzi neefemere. Asemeni călugărului ce-şi plimbă paşnic şi 
atemporal gândurile, ai credinţa că mozaicul vechi al acestor ziduri 
ascunde misterul ultimului pas şi că dincolo de pragul sufletesc    
ţi-e, în sfârşit, devoalat necunoscutul şi deci ultima frontieră, cea a 
ideilor metafizice. 

Sistemul de redare se schimbă brusc, autorul preferând, pentru 
a creiona motivul nucleului ca sursă vitală şi incipientă de energii 
motrice , conceptul corespondenţei între planul astral şi cel fizic 
sau sintagmele perpetuării, prin linii simplificate la maxim şi 
tehnici de proiecţie aferente picturii abstracte. Ideea de gol şi plin, 
de minus şi surplus, de vid, de absorbţie şi aspiraţie e şi ea prezentă 
într-un joc repetitiv, spectaculos atât graţie imploziei de culoare 
cosmică, cât şi formelor sculpturale. Călătoria e în fapt pe cât de 
intensă pe atât de scurtă şi constaţi că delimitările devin din ce în 
ce mai vagi... Odată ce nucleul naşte graţie unor nebănuite rădăcini 
ce-ai lăsat deja în trecut , te vezi exilat într-un soi de ciclu 
autoindus. Iar pentru a părăsi carcasa eşti constrâns a palpa 
emblemele vieţii materiale încă o dată. Cum altfel, dacă nu 
rezolvându-ţi exerciţiile? Care? Cele de...rezonanţă! 

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

KEVIN COSTNER ŞI 
LUPII CARPATINI! 

 
Auzind, probabil, că prin pădurile noastre se mai află ici-colo câte 

un lup, Kevin Costner – cel care ştie să danseze cu lupii – s-a 
prezentat la faţa locului să vadă cu ochii lui dacă-i adevărat ori ba. Nu 
ştim încă dacă a întâlnit rarisimul mamifer carpatin, ştim doar că 
realizează nişte miniseriale de televiziune în studiourile noastre ieftine. 

Şi dacă tot a venit în România, hai să-l salutăm cum se cuvine, 
amintindu-le cinefililor unele dintre realizările – şi eşecurile! – 
acestui, totuşi, interesant actor, regizor şi producător hollywoodian. 
Zic interesant şi nu mai mult pentru că chiar aşa este şi ca ins şi ca 
artist. Provine dintr-o familie cu rădăcini irlandeze şi indiene, de 
unde stima lui deosebită pentru „minunaţii indieni Cherokee şi 
Sioux”. Declara într-un interviu: „Am un puternic sentiment al familiei 
şi tocmai această valoare care dispare în Statele Unite m-a fascinat 
la triburile Sioux. Când am cunoscut mai bine cultura lor, am înţeles 
că, masacrându-i, am pierdut ceea ce aveam mai bun în tradiţia 
noastră”. Iar când a realizat filmul Dances With Wolves/ Dansând cu 
lupii (1990) – care i-a adus celebritatea – adăuga: „Am vrut să fac 
un film care să ţină partea indienilor. Nouă, americanilor, ne place 
să arătăm cu degetul tratamentul aplicat negrilor din Africa de Sud 
sau evreilor în vremea lui Hitler, dar nimeni nu vrea să-şi mai aducă 
aminte că noi am eliminat, unul câte unul, toate triburile pieilor roşii. 
Este comod să te prefaci că nu s-a întâmplat nimic, însă nu este 
drept” (Oggi, 13 martie 1992). 

Dar să ne reamintim acest film Dansând cu lupii sau Cel care 
dansează cu lupii, pentru că a fost apogeul actorului şi, mai ales, al 
regizorului Kevin Costner. Apogeu, deşi era debut regizoral! 
Costner resuscita acum un gen de film care făcuse gloria 
cinematografului american, dar care părea uitat, părăsit: western-ul. 
Tema era preluată din perioada veche a genului – confruntarea 
dintre două culturi şi două concepte de viaţă: pe de o parte, oamenii 
pământului, indienii, venind din negura vremii şi încercând să-şi 
apere existenţa şi tradiţiile, iar pe de altă parte – civilizatorii, cu noua 
lor ordine, cu duritatea metodelor, cu aroganţa superiorităţii lor. 
(Subiectul era preluat din romanul omonim al lui Michael Black). 
Tradiţionalul cow-boy singuratic, erou fără teamă şi reproş, era 
înlocuit aici de un ofiţer nordist (interpretat de Costner) care, sastisit 
de cruzimile războiului civil, cere transferul într-un fort părăsit din 
Far-West. Aici se împrieteneşte cu indienii Sioux. Peste neobişnuite 
întâmplări ale naraţiunii, filmul impune o supratemă: auto-
descoperirea, regăsirea de sine a individului aflat în dificultate 
existenţială. Întărită de mesajul umanist de înţelegere şi armonie, de 
respectare a dreptului de liberă existenţă şi cugetare, această 
supratemă a fost unul dintre atu-urile succesului. Prezentat la 
Berlinala ’91, filmul a primit Ursul de Argint „pentru remarcabila 
realizare artistică”, iar comentatorul revistei La Tribune d’Allemagne 
nota: „Avem a face cu o realizare care taie respiraţia amatorilor de 
tablouri măreţe şi prietenilor western-ului”, adăugând că filmul ar 
putea fi studiat cu folos, la masa de montaj, de către studenţii care 
se pregătesc pentru această meserie. Şi Academia Americani de 
Cinema a apreciat calitatea filmului nominalizându-l la două-
sprezece categorii ale Premiului Oscar şi acordându-i, în seara 
festivităţii, şapte statuete de aur dintre cele mai strălucitoare (pentru 
cel mai bun film, regie, scenariu, imagine, montaj, muzică ş.a.). 

Iată de ce am zis că acest film a marcat apogeul carierei 
artistice a lui Costner. Nici o altă realizare a sa – actoricească sau 
regizorală – nu va mai cunoaşte un asemenea succes, deşi au mai 
fost şi alte bune realizări. Dar şi eşecuri. Unul, cel puţin, e de 
aceleaşi proporţii, doar cu semn schimbat, cu minus adică: The 
Postman / Poştaşul (ecranizare a romanului omonim semnat de 
David Brin) – o dorită epopee SF, pe cât de grandioasă, tot pe atât 
de grandilocventă, „un mamut compozit” – s-a spus – despre o 
lume postapocaliptică (ca și Waterworld de Kevin Reynolds, în care 
Costner juca). 

Asta-i viaţa de artist. Dar omul Costner? Şi aici la fel: succese şi 
rateuri, cum se întâmplă de obicei cu orice bărbat „good-looking”. În 
comentariile unor cronicărese am putut citi: „Construcţie 
bărbătească plăcută – după legile calmului apolinic –, picioare lungi, 
armonie corporală, privire sinceră...” etc. Dar şi bărbaţii (că şi ei ştiu 
să aprecieze frumosul masculin!) scriu despre el aprecieri flatante. 
Într-o revistă serioasă ca Première, cineva nota: „Kevin Costner 
place. Femeilor, desigur, dar nu numai lor. O privire foarte blândă, o 
siluetă agreabilă. Nici un gest demonstrativ, teatral, nici o stare 
sufletească excesivă. O anumită răceală. Laconic precum Gary 
Cooper, loial ca James Stewart, independent ca Steve McQueen”. 
La aceste calităţi se adăugau altele, la care americanii mimează că 
ţin foarte mult: Costner trecea drept un familist exemplar, până într-
o zi când a dat cu piciorul în doniţa plină! Aşa că declaraţiile lui „Am 
un compas moral după care mă orientez în viaţă” sau „Cred că sunt 
omul cel mai liniştit de la Hollywood” au căzut în desuetudine. Mai 
rămâne totuşi una: „Îmi place să pun pe picioare proiecte pe care 
toată lumea le crede irealizabile”. 

Cu un asemenea proiect se află acum în România. Povestea cu 
lupul carpatin a fost doar o glumă. 

 

CINEFIL

E X E R C I Ţ I I  D E  
R E Z O N A N Ţ Ă  

 

Îmi amintesc că la începuturile mele într-ale jurnalismului zis 
cultural, am fost investită de către redactorul şef al unei publicaţii 
de gen cu un pont preţios. Scopul? În aparenţă, surprinderea 
eficientă şi redactarea de bun simţ a analelor oricărui eveniment 
inclus în de altfel foarte generoasa sferă artistică.  

Redus la chintesenţe, sfatul implica nici mai mult nici mai 
puţin decât „reperarea şi devoalarea doar a acelor elemente ce 
asigură iniţiativei marja de spectaculos sau de eşec” (după cum 
legile recenziei, vezi bine! și înclinaţia cotidianului o cer). 

Cert e că deşi mi-am dezvoltat involuntar, peste ani, ticul acesta 
profesional al depistării punctelor slabe versus forte mi-a fost 
relativ greu să mai pot deschide uşa unei galerii fără presanta 
bântuire a oarece dileme. Mă întrebam, firesc, cred, ce asigură în 
fond succesul universal al unei opere de autor, fie ea carte, peliculă, 
coregrafie, compoziţie sau iată, punctul meu central de interes... o 
expoziție de artă plastică? Ce, cât şi pentru cine contează? Închină 
artistul cu adevărat rodul subiectivităţilor şi trăirilor sale unui 
public larg sau îi e de ajuns plonjonul paradoxal şi extrovertit în 
sine? Este arta sa un strigăt? un manifest, o mărturisire, un regret, o 
consolare? Ce caută mai apoi vizitatorul acestor spaţii? Oglinzi cu 
reflexii egocentrice? Amintiri? Un sentiment cunoscut? 
Răspunsuri? O temă anume? Un ton sau puseu de culoare mai 
pregnant? E sclavul unui ritual? A dibuit poate un simplu obiect pe 
care ceilalţi l-ar putea percepe drept adecvat într-un cadru 
prefabricat şi, în consecinţă, un bun adjuvant celui deja aruncat? Pe 
scurt, ce anume îi aduce împreună şi pe unul şi pe celălalt? 

Răspunsuri potrivite? Nu, n-ar fi onest să declar că le-aş fi 
căutat (deşi poate dintr-un elan exacerbat am încercat). De la un 
periplu expoziţional la altul, cele vizibile şi implicite niciodată nu 
s-au pliat. Am renunţat  aşadar facil, ba chiar intenţionat, preferând 
a le curta mai curând cu migală decât a le vâna. Mi-am spus că 
există, într-un final, dileme pentru care jocul desconspirării nu e 
nici pe departe relevant şi că nu-i greu a constata echidistant că atât 
creativitatea cât şi produsul ei final sunt doi jongleuri abili a căror 
serie de necunoscute aruncate în aer le probează iar şi iar 
magnetismul preganant. Nimic mai fascinant decât o reţetă ale 
cărei ingrediente lipsite de corsetul unor gramaje sau procente fixe 
le poţi infinit şi reconciliant combina! Şi totuşi n-am putut 
abandona definitiv ideea că există ceva, un numitor comun, un nu 
știu ce, spuneţi-i dacă vreţi liant, investit cu abilitatea concretă de a 
reda o anume coerenţă, o undă de pragmatism acestui mix într-atât 
de greu de echilibrat. Să zicem că da şi dacă da, atunci cred, cred 
doar, că l-am reperat. Mic, inofensiv, metamorfozat. Un cuvânt pe-
o etichetă. Eticheta unei pânze. O pânză dintre multe altele reunite 
sub aula Cupolei şi deci a unei expoziții. O expoziţie prin care 
semnatarul, profesorul şi „amfitrionul” Şcolii Populare de Artă, 
Dorin Lehaci, mi-a dat involuntar dreptate. 
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La o artistă 
 

AVE, DOAMNĂ! 
 

Fiecare trupă teatrală serioasă are, în câte o perioadă din 
istoria sa, o doamnă a ei, adică o personalitate artistică 
deosebită care domină prin talent, longevitate profesională, 
distincție scenică, ținută civică etc. Dacă mă refer doar la trupa 
ieșeană, e suficient să le amintesc pe Aglae Pruteanu pentru 
primele decenii ale secolului XX și la Anny Braeschi și 
Margareta Baciu care și-au împărțit fotoliul în perioada de 
mijloc a aceluiași secol. Acum, doamna trupei ieșene este 
Mihaela Werner. 

Când, în1981, am văzut-o pentru prima dată pe scena Casei 
lui Alecsandri, în Rosalinda din Cum vă place de Shakespeare, 
mi-am zis: aceasta este viitoarea doamnă a trupei. A concurat 
cu Adina Popa, Cornelia Gheorghiu și Violeta Popescu – toate 
trei îndreptățite la acest titlu, dar vremea a trecut și Mihaela a 
rămas singură în râvnitul fotoliu. 

Venise la Iași după ce se afirmase la Craiova (1971-1981). 
În scurt timp, trupa ieșeană și-a asumat-o de parcă ar fi fost aici 
dintotdeauna, căci, actriță cu o personalitate tumultuoasă și 
intuiții surprinzătoare, cu naturalețe și farmec feminin 
insinuant, cu carismă adică și cu suplețe fizică și spirituală, 
Mihaela interpretează, cu egală înzestrare, roluri de dramă și 
comedie în spectacole care o solicită multilateral. Personaje 
foarte diverse – de la cele shakespeariene și pirandelliene, la 
cele din dramaturgia românească și din repertoriul universal 
modern – capătă, în interpretarea ei, un contur pregnant și o 
adâncime psihologică distinctă, actrița având capacitatea rară 
de a șlefui cu finețe fațete de o mare varietate dramatică și de a 
parcurge spații întinse între lirismul cald și răceala rațională, cu 
o infinitate de nuanțe. A fost Desdemona, Lady Macbeth, Anne 
Page și Rosalinda în teatrul shakespearian, a fost Angela în 
Casa cu fantome de Calderón, Doña Elvira în Don Juan de 
Molière, Elise în Pelicanul de Strindberg, Mașa în Ivanov  de 
Cehov, Dna Ignazia în Astă seară se improvizează de 
Pirandello, Silvia în Jocul dragostei și al întâmplării de 
Marivaux, Madelaine Béjart în Cabala bigoților de Bulgakov, 
Sotoba și Yasuko în Nō Cinci poveşti de dragoste de Mishima, 
Jaques mama în Jaques sau supunerea de Eugen Ionescu, 
Elisabeta în Elisabeta I de Foster, Ghizi în Familia Tóth de 
Őrkeny, Beatrice în Efectul razelor Gamma asupra 
anemonelor de Zindel, Jane în Quartet de Harwood, Dna 
Baker în Fluturii sunt liberi de Gershe, iar din dramaturgia    
........

românească: Zița în O noapte furtunoasă de Caragiale, Dna 
Maria în Apus de soare de Delavrancea, Dra Cucu în Steaua 
fără nume de Sebastian, Teodota în Socrate de D. Solomon, 
Nina în ...escu de Mușatescu ș.a. 

Profesoară la Facultatea de Teatru, a format câteva 
generații de actori (uneori jucând alături de ei în spectacolele de 
școală spre a-i încuraja și a le transmite direct tainele profesiei). 
A susținut cu brio un doctorat în teatru, după care a publicat 
cărți de reală valoare teoretică. 

Împlinită profesional la cel mai înalt nivel, societară a 
Teatrului Național, distinsă cu premii de creație, Mihaela 
Werner are, peste toate acestea, prețuirea iubitorilor de teatru și 
a noastră. 

Ave, Doamnă! 
Șt. O. 



cronica veche  19 

colegului său care le planta primăvara devreme, pe un teren pe lângă 
albia Jijiei. Făceau „harbuzărie”. Când termina cursurile, venea şi moş 
Costică, vara era pelerinaj la „grădină”, făceau vânzări bune. Din 
producţia pe un an se întreţinea apoi la Iaşi, la facultate. 

Legenda familiei era tante Nataliţa, pe care eu n-am prins-o,  s-a 
stins răpusă de TBC de tânără. Am găsit în arhiva familiei o 
fotografie, făcută la spitalul Sfântul Spiridon, le înfăţişează pe mătuşa 
mea, bolnavă, marcată de suferinţă, şi pe mama, fată tânără, se 
internase împreună cu ea şi o asista. Devotament care mergea până la 
sacrificiu, boala de plămâni era atunci fără scăpare, iar contagiunea nu 
putea fi controlată. Ce stea a protejat-o pe mama? În alte două 
fotografii,  mama şi mătuşa ei, „filosoafa”, cum i se spunea in familie, 
sunt  distribuite artistic, la un studio foto din Iaşi: tânăra şi distinsa 
mătuşă, elegantă, intelectuală rafinată, lansează în lume pe nepoata sa, 
pe punctul să renunţe la robusteţea rurală. Atunci, în spital, mi-a spus 
mama, mătuşa Nataliţa i-a făcut o mărturisire tulburătoare: ştia că 
moare, era satisfăcută de ceea ce a făcut în viaţă, de poziţia socială 
dobândită prin efortul propriu, dar era neîmpăcată că n-a avut un 
palton elegant cu guler de blană, cum aveau doamnele avute de 
familie. Mirarea mea, atunci când am aflat stupefianta poveste, ca si 
acum, după ani, e fără răspuns: cum putea o femeie absolut superioară 
intelectual, deasupra oricărei „doamne” din epocă, să-şi fi dorit cu 
atâta forţă ceva atât de mărunt? Ce forţe împing spiritele superioare în 
derizoriu, spre o gândire socială tributară contextului  mediocru? 

 
După război, serbările începeau cu „Trăiască 

regele” şi se încheiau cu „Internaţionala”, tata 
credea că împacă astfel ambii poli de putere. 

 

 
Şcoala din Mândreşti, la care erau învăţători părinţii mei, 

funcţiona într-un fost conac, al familiei Ciolac, boieri luminaţi, 
filantropi, o reşedinţă impunătoare, de cărămidă, clădită pe la  sfârşitul 
secolului XIX  şi  plasată in mijlocul unui parc imens, dominând, de 
pe deal, satul. Încăperile erau înalte, exista o bibliotecă bogată, o sală 
cu pian. Şcoala s-a instalat mai târziu, acolo, confortabil. Reşedinţa 
boierească avea mai multe camere,  s-au amenajat săli de clasă şi de 
aplicaţii practice, iar în fostul salon tatăl meu a construit o scenă 
pentru spectacole, cu culise de ambele laturi, monta piese de teatru 
complicate; întreaga construcţie de lemn a fost  pictată de moş 
Costică, cel ce nu voia nici o slujbă de la noul regim, aşteptând 
americanii. Aici se organizau serbări şcolare ori cu tinerii din sat. 
După război, serbările începeau cu „Trăiască regele” şi se încheiau cu 
„Internaţionala”, tata credea că împacă astfel ambii poli de putere. 
Rămăseseră destule încăperi şi pentru locuinţa învăţătorilor, existau şi 
atenanse gospodăreşti, grajduri pentru vite. Iar parcul era un rai pentru 
toţi copiii satului, tatăl meu amenajase şi teren sportiv, toată vara ne-o 
petreceam în acest spaţiu mirific.  

Am consultat literatura psihologică despre  memoria familiei,  
despre spaţiile încărcate afectiv, locuri personalizate, case care sădesc 
încredere, legende de familie, întâmplări  marcante,  gesturi şi  gusturi, 
sunete şi  mirosuri – toate, se spune, vorbesc despre epocă şi loc, 
oameni şi practici sociale. În Confesiunile Sfântului Augustin găsesc 
răspuns la o întrebare nerostită: cerul, pământul, marea, totul are sens 
şi mă ajută să mă întâlnesc. Drumul la Botoşani, la conferinţele 
învăţătorilor sau pentru cumpărături se făcea, de regulă, cu căruţa, pe 
o scurtătură, pe „strâmba”, se ajungea în trei ore. La Botoşani 
învăţătorii aveau o „casă” a lor, construită din banii comunităţii, drept 
în centru. 

 

ISTORII DE  FAMILIE 
CU FOTOGRAFII 

 

Mi-am petrecut copilăria într-un cătun  de cel mult o sută de 
case, pe malul Jijiei. Satul era însă înconjurat de pământuri 
roditoare, cernoziom gras şi, prin truda oamenilor, se trăia bine. 
Un sat bogat, dar neobişnuit. Înainte de război mai mulţi copii 
de agricultori au fost trimişi la carte, unii au făcut şi studii 
superioare, lucru neobişnuit pentru lumea rurală a timpului. 
Oare ce-i indemna pe ţăranii mai avuţi să strângă cureaua, chiar 
să vândă pământ, act sinucigaş în lumea lor, şi să investească în 
carte? N-am putut afla niciodată acest secret, nu mi s-au dat 
explicaţii satisfăcătoare. Trebuie să fi fost un secret, ei mergeau 
împotriva oricărui bun simţ al locului.  

Între cei care au ales acest drum a fost şi străbunica mea, 
rămasă văduvă de tânără, femeie fără ştiinţă de carte, care şi-a 
administrat pământul şi animalele cu mână forte, „ca un 
haidău”, spuneau plini de admiraţie cei din jur, ca să-şi înveţe 
copiii. Probabil i-a sădit respectul pentru învăţătură străbunicul, 
gospodar respectat, om cu carte, avea patru clase. Fiul cel mare 
a ajuns învăţător, inspector şcolar şi a devenit important 
proprietar de pământ. Unul dintre fii a devenit preot, al treilea, 
cel mai mic, talentat, a făcut belle-arte. Una dintre mătuşi a 
ajuns învăţătoare şi s-a căsătorit cu moş Eugen, cel cunoscut ca 
fondatorul Universităţii Populare de la Ungureni; a doua a făcut 
facultate, era prima posesoare de diplomă în filosofie de pe 
Valea Jijiei. Numai bunica mea n-a fost dată la şcoală mai 
departe, şi-a ajutat mama în îndrăzneţul ei demers. Dar, spunea 
mama mea, care a găsit cataloagele, era bună la școală. A murit 
de tânără, iar fiica ei, mama mea, a rămas orfană la şapte ani şi 
şi-a petrecut o bună parte din copilărie, adolescenţă şi tinereţe  
pe lângă bunica ei. Am găsit câteva fotografii ale celor două, 
bunica şi nepoata, făcute la un studio din Botoşani. A cui a fost 
oare ideea să imortalizeze legătura lor sufletească, suferinţele şi 
izbânda comună? În fotografii nu avem o ţărancă fără şcoală, ci 
o femeie spiritualizată, care respiră înţelepciune, purtătoare de 
sensuri adânci, îmbrăcată orăşeneşte, deşi probabil nu modern, 
dar cu capul descoperit şi un păr sur, strâns, un fel de Sfânta 
Vineri, şi o tânără aparţinând burgheziei (dar nu celei  rurale, 
neşlefuite), deşi  rochia ei decentă nu vădeşte  prosperitate. Le 
uneşte un  flux afectiv, vor să transmită un mesaj întregii 
familii, probabil să le atragă atenţia că au o datorie faţă de 
nepoata lor de soră, rămasă orfană. Au înţeles, am găsit mai 
multe fotografii ale mamei mele însoţind familiile celor deja 
aşezaţi la casele lor. La băi la Vatra Dornei, împreună cu 
familia unchiului mai mare, bădia Ghiţă, care s-a căsătorit 
târziu, pentru a-şi susţine fraţii; la mare, la Budachi, undeva în 
Ucraina de astăzi, loc de vilegiatură atunci pentru cei din 
Moldova, împreună cu familia moşului meu Vasile; la Iași, pe 
stradă, împreună cu tanti Viorica, atunci studentă la medicină, două 
tinere elegante şi fericite, însoţite de moş Costică, probabil spre 
sfârşitul studiilor sale în arte, cu mustaţă şi papion. Un domn 
distins. Se spunea în familie o poveste despre spirit întreprinzător,  
că moş Costică făcuse o asociaţie economică împreună cu un fost 
coleg de şcoală din sat, el cumpăra seminţe din Iaşi şi le trimitea 

Sub numele de „Clubul 23 August” clădirea a rezistat până în 
ultimii ani ai regimului, a ras-o o tovarăşă cu coc, care devenise 
„tovarăşă primă” în anii din urmă. Era un fel de hotel, cu camere 
pentru  dascălii de sat şi familii, avea şi o curte cu grajduri pentru cei 
ce veneau cu căruţele la oraş. Puteai locui câteva zile confortabil, 
participa la conferinţă, frecventa teatrul sau ieşi seara la un restaurant. 
Am găsit două fotografii de prin anii 1942-43, la intervale diferite, 
poate de un an,  mărturii ale acestor voiajuri. Fratele meu Ciprian şi 
cu mine, în costumaşe lejere,  nu scumpe, cu şosete trei sferturi şi în 
sandale. Mama, în rochie sau deux-pieces, pantofi închişi sau 
sandale, totul sobru, iar tata în costum impecabil, bine croit, revere 
reliefate,  cămaşa albă şi cravată, m-a învăţat şi pe mine, mai târziu, 
să fac nod cravatei. Distincţie de clasă mijlocie, care se respectă. 
Oare cum ajungeam cu vestmintele curate şi călcate la Botoşani, le 
puneau în căruţă, într-o valiză? Sau mergeam uneori cu trenul, făcând 
un ocol, Dorohoi, Leorda, Botoşani? Nu mai am pe cine întreba. Am 
găsit, la sora mea, mai multe mărturii ale acestor vizite la oraş, 
fotografii în parc, pe stradă. Aveau, fără îndoială, sensul istoriei şi al 
demnităţii. Instituţia familiei spunea ceva, se  cultiva memoria. 

Am aflat recent că s-a asfaltat şoseaua care leagă satele de pe 
Jijia, până la Dorohoi. Şosea impecabilă, fonduri europene. De la 
Ungureni la fosta capitală de judeţ, prin sate, doar o jumătate de oră. 
Îmi doream de mult să mai văd o dată şcoala-conac, deşi – mi s-a 
spus – a fost abandonată, s-a construit o clădire mai mică, după 
proiectele acestea noi, utilitariste. Din asfalt urci pe aceleaşi uliţe cu 
gropi şi praf, ca în copilăria mea. Parcul cel falnic a dispărut, şi-au 
construit unii gospodari recenţi case, cred că am numărat patru 
alcătuiri. A mai rămas puţin spaţiu meschin în jur şi doi din cei patru 
pini măreţi; un maidan pe care ciugulesc găinile  din jur şi un cal 
rătăcit. Clădirea poartă rănile timpului, a crăpat,  i-a dispărut cerdacul 
cel impunător, scările, pe nimeni nu mai interesează o ruină. 

Probabil se aşteaptă să cadă, pentru a se mai instala un nou boier 
în puţinul spaţiu rămas. La cimitir, mormântul bunicului meu, fost 
primar liberal al comunei, timp de două decenii, e năpădit de cătină, 
iar mormântul mătușii Nataliţa, filosoafa,  cândva elegant, o minune 
în marmoră, mâna lui moş Costică, e şi el în suferinţă. Şi nu mai 
cunosc pe nimeni din cei întâlniţi pe uliţe. Nu au aerul de familie, pe 
care-l recunoşteam cândva. Sunt privit şi eu cu interes nedisimulat, 
oare cine o fi? Doar o babă (desigur, de vârsta mea), după ce mă 
examinează îndelung, izbucneşte: „Doar n-oi fi tu, Andriene”? 
 

Adrian NECULAU 

Am avut o vacanţă de vis. Un vis urât. 

Întâmplări de tot felul, care mai de care mai 
neaşteptate. Cireaşa de pe tort? Un accident de 
circulaţie. Derapaj. Neadecvarea vitezei la 
condiţiile de drum. Bla, bla, tot tacâmul. E 
posibilă şi o blocare a saboţilor (sau 
rulmenţilor, că n-am reţinut exact), mai spune 
cineva. Nu putem exclude nici o explozie, zice 
un altul, trei cauciucuri sunt ferfeniţă! Dar abia 
le-am schimbat!, spune soţul meu, aproape în 
şoaptă, vădit marcat de eveniment. Nu 
interesează pe nimeni.  Dintr-o dată, maşina 
noastră nu se mai numea maşină, ci epavă, 
care trebuia urcată pe o platformă şi cărată în 
Service. Acolo, am găsit un fel de şef, plin de 
importanţă, care, după ce s-a învârtit în jurul 
maşinii, a pipăit-o, a ciocănit-o, i-a scormonit 
pe ici, pe colo dedesubturile, a slobozit o 
cascadă de întrebări, la care consortul 
răspundea stins: s-au deschis airbag-urile? Nu.   
Motorul a pornit la cheie, după impact? Da. 
Aerul condiţionat funcţionează? Mergea. 
Acum, nu mai ştiu...  

– Cam cât va dura reparaţia? – intru şi eu, 
intempestiv, în discuţie, vrând parcă să arăt, cu 
orice preţ, că sunt cât se poate de vie.   

– E greu de spus. Abia după vreo zece zile 
vom şti exact despre ce-i vorba. Între timp, 
luaţi legătura cu Asigurarea. Ei ne vor 
contacta, vom stabili toate detaliile şi vi le 
vom comunica. 

Poimâine, ar trebui să plecăm la mare! – 
mi-a venit să strig. M-am abţinut însă. Faptul 
că toţi patru, eu, soţul, băiatul şi căţelul 
scăpaserăm fără nicio zgârâietură, era un 
miracol, care impunea puţină decenţă. 

A doua zi ne-am trezit obosiţi, nervoşi, 
aproape isterici. După multe discuţii, după 
nenumărate variante pro şi contra plecării la 
mare, am găsit soluţia: închiriem o maşină. Zis 
şi făcut. Firma însă nu mai avea decât un Ford 
Fiesta, o maşină delicată, pentru domnişoare. 
Noi, care, cu căţel, cu purcel, nu încăpeam prea 
bine nici în Logan, ne-am străduit să 
supravieţuim până la mare şi înapoi. Dacă am 
fi fost filmaţi în timpul drumului,  am fi putut 
trece drept nişte actori, care joacă într-o 
comedie (fără voie). 

Sejurul propriu-zis? O nebunie. Când îţi 
era lumea mai dragă, zbârnâiau telefoanele. 
Sunau Asigurările, sunau  cei de la atelierul 
care găzduia „epava”, dar şi mulţi dintre cei 
care participau la licitaţie. Asta se întâmpla 
aproape zilnic, uneori şi de două, trei ori pe zi. 
Nu mai spun de rude, prieteni şi cunoştinţe 
care, ştiind foarte bine în ce hal de varză eram 
când am plecat,  ne tot testau, ca să vadă cum 
mai suntem. 

Partea proastă era că şi atunci când 
telefoanele erau mute, liniştea ne ocolea. Eram 
crispaţi, tensionaţi, aveam senzaţia că o gaură 
neagră stă gata să ne înghită: oare de ce nu mai 
sună? Or fi apărut elemente noi? 

Vom mai vedea vreun ban de la 
Asigurări?... Mi-aduc aminte că, din cauza 
stresului,  n-am putut să mă bucur, ca lumea, 
de un curcubeu, arcuit în aşa fel peste mare, 
încât îţi dădea iluzia că-l poţi atinge cu mâna. 
Finalul atâtor parlamentări, de la distanţă, a 
fost o comunicare seacă: singura certitudine 
este că reparaţia ar costa mai mult decât suma 
asigurată. Aşadar, vi se va returna respectiva 
sumă, care va proveni din două surse: un 
procent, de la firma de asigurări, iar diferenţa, 
din suma câştigătoare la licitaţie. Amănuntele 
le vom discuta când ajungeţi la Iaşi. 

Am părăsit marea într-o dimineaţă 
trandafirie. Încă mai zăream, prin geamurile 
maşinii, valurile scânteietoare, când m-am 
pomenit scandând: dar unde-or fi vacanţele 
de altădată? Unde să fie, mi-am răspuns 
imediat. În noi înşine. Cred că şi Villon, cel 
care a tulburat şi mai tulbură încă apele 
timpului cu o întrebare (Où sont les neiges 
d’antan?) simţea la fel. Ninsorile lui leagă 
trecutul cu prezentul şi cu viitorul, aşa cum 
floarea leagă rodul de pom. Prefer ninsorile, 
din traducerea lui Dan Botta, zăpezilor din 
alte variante, pentru că ele îmi sugerează 
ceva viu, ceva care te ocroteşte şi te 
înveşniceşte. Admit că o astfel de percepţie 
depinde foarte mult de „senzorii” de 
receptare cu care suntem mobilaţi şi care ne 
ajută să detectăm, în timp util, adevărata 
esenţă a  unor... aparenţe. 

mais où sont…les vacances d’antan? 
Cei norocoşi, luminaţi astfel, pe 

dinăuntru, sunt oameni puternici. Şi 
fericiţi. Nu mă refer la acea putere şi la 
acea fericire care se manifestă zgomotos, 
ci la acea putere şi la acea fericire tăcută, 
armonioasă, germinativă. Modul în care 
ne-am regăsit, după impact, a fost ceva 
miraculos. Parcă eram la început de lume 
şi de timp. Ne priveam şi nu ne venea să 
credem că noi suntem aceia. Groaza ni se 
fixase, ca o mască, pe chip. Alunecasem 
într-o parcare subterană a destinului, 
blocată stânga-dreapta, faţă-spate. Unica 
ieşire: tâşnirea în sus. Până la urmă, am 
găsit-o. Simţeam însă că, fără ajutor, n-am 
fi reuşit. Îngerii noştri păzitori au fost cu 
noi. Nu vom uita, probabil, niciodată 
modul în care am renăscut. Cum au 
început să intre într-o anume rezonanţă 
cerul şi pământul din noi, cu cerul şi 
pământul din cuvinte, din priviri, din 
tăceri. 

De fapt, chiar asta am vrut să spun. Că 
o întâmplare, care ne-a lăsat fără maşină, 
fără bani şi care, emoţional, ne-a marcat 
puternic, ne-a şi dăruit enorm: momentul 
regăsirii, reînvierii. Moment în care am 
înţeles, într-un anume fel, că toate cele 
care sunt călătoare, în această viaţă, se 
duc, de fapt, în lumea lor. Dar care să fie 
lumea lor? Evident, noi înşine. Fiecare cu 
anotimpurile lui, cu iubirile lui, cu 
bucuriile, tristeţile şi curcubeiele lui. 
Altfel spus, cu ninsorile lui. 

 

.... Angela TRAIAN 
 

    

  

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE  

După război, serbările începeau cu „Trăiască 
regele” şi se încheiau cu „Internaţionala”, tata 

credea că împacă astfel ambii poli de putere. 
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Câştigurile diavoleşti sunt 
blestemate dacă nu sunt 
binecuvântate de Dumnezeu 
şi apoi, folosite pentru o 
cauză bună. 

Recomandarea nr. 7: „În 
al şaptelea rând, aş reco-
manda să se dea în mâinile 
evreilor tineri, voinici şi a 
femeilor evreice, topor, 
secure, sapă, lopată, fus, 
furcă de tors şi să fie siliţi să-
şi câştige pâinea cu su-
doarea frunţii lor, întocmai 
cum li s-a impus copiilor lui 
Adam” („În sudoarea feţei 
tale   să-ţi  mănânci   pâinea,   

până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână 
eşti şi în ţărână te vei întoarce” (Geneza 3:19). 

Recomandarea nr. 8: „Dacă vrem să scăpăm de blasfemia 
evreilor şi să nu mai împărţim vina cu ei, trebuie să ne 
despărţim. Ei trebuie alungaţi din ţara noastră (...) ca nişte câini 
turbaţi”. 

În concluzie: „Şi ce să facem noi, predicatorii, între timp? 
Înainte de toate, îi vom da crezare Mântuitorului nostru, Hristos, 
care adevăr grăieşte atunci când spune că evreii nu L-au 
acceptat, ba L-au crucificat: Pui de vipere, cum aţi putea voi să 
spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi?” (Matei 12:34). 

Stilul lui Luther care, în ciuda vehemenţei limbajului, este 
foarte convingător, faptul că el confirmă, cu date biblice, 
............. 

 
 
 
 
 
 
 

blestemul căzut peste evrei, blestem pe care ei înşişi îl 
ceruseră atunci când l-au determinat pe Pilat să-l condamne 
pe Hristos la moarte, la care se adăugau toate faptele 
anticreştine ale comunităţii iudaice din Europa şi, mai ales, 
confirmarea indirectă a tuturor legendelor care circulau în 
acel timp despre crimele rituale împotriva creştinilor făcute 
de poporul lui Israel, au creat o mare faimă cărţii care, în 
decurs de un singur an – 1543 – a cunoscut nu mai puțin de 
patru ediţii. 

Trebuie subliniat faptul că lucrările lui Luther nu pot fi 
caracterizate de antisemitism, în sensul modern al 
termenului, aşa cum consideră unii istorici britanici, în special 
Paul Johnson şi Michael Mullett, ci mai degrabă de un 
antiiudaism teologic (Bernard Lazare). Luther identifica un 
evreu după credinţa sa, nicidecum după sângele său, o 
asemenea identificare este străină cu totul secolului 
Reformei. 

Totuși, cum putem explica opiniile antiiudaice ale lui 
Martin Luther? Un motiv în redactarea lor, exprimat chiar de 
teolog, ar fi „apărarea Evangheliei faţă de perversităţile de 
care aceasta suferea în mâinile evreilor...”. Chiar dacă Martin 
Luther nu raţiona în termeni antisemiţi, începând cu mijlocul 
anilor ’30 ai secolului al XVI-lea, discursul său împotriva 
iudaismului devine extrem de virulent. Astfel, antiiudaismul 
său teologic se transformă, regretabil, într-o opoziţie dură 
faţă de evrei, ideile sale fiind valorificate în Germania de 
orientalistul Johannes Andreas Eisenmenger, care a 
sistematizat toate argumentele antiiudaismului creştin într-un 
pamflet apărut în anul 1700. Poate, și din această cauză, 
Martin Luther este considerat unul dintre părinţii 
antisemitismului, apărut în Germania secolului al XIX-lea.  

 
Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

 
 

Dacă între anii 1514-1535, Martin Luther se găsește pe 

poziții pro-iudaice declarate („Teologi absurzi apără ura împotriva 
evreilor. (...) Ce evreu ar consimţi să intre în societatea noastră 
(Luther se referea la convertire, n.ns.), când vede cruzimea şi 
aversiunea noastră împotriva lor – nu cumva prin acest 
comportament al nostru faţă de ei, semănăm, mai mult cu fiarele, 
decât cu bunii creştini”?), începând cu anul 1536, acesta adoptă 
un limbaj virulent, cu atacuri, de cele mai multe ori dure, la adresa 
evreilor, intolerant, pe alocuri necruţător cu soarta acestora. 
Luther a realizat că încercările sale de a-i convinge pe evrei să 
treacă la creştinism au fost de prisos, chiar dacă în ultimii ani 
avusese mai multe întâlniri cu rabini marcanţi, excelenţi exegeţi ai 
Bibliei. Faptul că rabinii au refuzat să recunoască natura 
cristologică a Vechiului Testament l-a dezamăgit profund pe 
Luther. Dacă adăugăm şi eşecurile privind convertirea la 
creştinism, putem lesne înţelege de ce Luther a considerat că un 
dialog cu aceştia ar fi fost irelevant: „M-am săturat. Nu vreau să 
mai am de-a face cu evreii”. Zvonurile conform cărora evreii ar fi 
intenţionat să-l asasineze pe Luther nu au făcut decât să 
adâncească suspiciunile sale faţă de evrei. Un rol hotărâtor în 
schimbarea atitudinii sale tolerante faţă de evrei, l-au avut 
scrierile antiiudaice ale lui Pablo de Santa Maria din Burgos, 
Victor din Carben sau Anton Margaritha. Mai mult, Luther avea 
să audă că în Moravia şi Boemia, evreii îi forţează pe creştini să 
treacă la iudaism: „În Moravia au circumcis mulţi creştini, 
numindu-i Sabatarieni. Asta se întâmplă în acele regiuni unde 
predicatorii Evangheliei sunt alungaţi; acolo oamenii sunt siliţi să-i 
tolereze pe evrei”. În acest cadru, Martin Luther se va năpusti cu 
furie asupra evreilor, cu speranţa, de această dată, de a-i apăra 
pe creştini de prozelitismul iudeu. 

În anul 1543, Martin Luther redactează cea mai controversată 
lucrare cu caracter antiiudaic – Despre evrei şi minciunile lor (Von 
den Juden und ihre Lügen). Contele Wolfgang Schlick de 
Falkenau din Moravia i-a trimis lui Luther un pamflet ce conţinea 
mai multe atacuri ale rabinilor la adresa Mântuitorului, Fecioarei 
Maria şi Vechiului Testament, în speranța ca acesta să-l 
amendeze. Istoricul James Mackinnon consideră că pamfletul în 
cauză era un răspuns al rabinatului la o lucrare anterioară a lui 
Martin Luther, Împotriva sabatarienilor, antiiudaică și aceasta. Nu 
putem decât să bănuim tonul pamfletului, dacă luăm în 
considerare răbufnirea lui Luther, care i-a atacat pe evrei nu 
numai cu argumente teologice, dar şi ad hominem.  

Martin Luther nu avea nicio obiecţie în a-i întegra pe evreii 
convertiţi în societatea creştină: „Acum, pentru a întări credinţa 
noastră, trebuie să ne ocupăm de unii evrei ignoranţi şi devotaţi 
exegezei lor, din momentul în care, cu maliţie, aduc invective 
crezului nostru. Dacă acest lucru îi va face pe unii evrei să se 
schimbe sau să se căiască, cu atât mai bine”. Luther dă crezare 
multor stereotipuri atribuite evreilor de-a lungul timpului: „Se 
îndoapă, sunt risipitori şi trăiesc în lux pe seama muncii noastre 
grele. Cu ajutorul blestematei cămătării ne ţin captivi. Mai mult, îşi 
bat joc de noi şi ne iau în derâdere pentru că noi muncim şi îi 
lăsăm să joace rolul de proprietari leneşi pe cheltuiala şi 
pământurile noastre”. „Dacă am stabilit că nu noi îi ţinem în 
captivitate, cum se explică duşmănia unor sfinţi aşa de iluştri? Noi 
nu le numim femeile prostituate, aşa cum o acuză ei pe Maria, 
mama lui Hristos. Noi nu îi numim fii de prostituate, aşa cum îl 
numesc ei pe Domnul nostru Hristos. (...) Noi nu le dorim răul, ci 
binele, atât fizic, cât şi spiritual. Le oferim adăpost, masă şi 
băutură alături de noi. Nu le răpim copiii pentru a-i omorî în 
chinuri; nu le otrăvim fântânile; nu ne dorim sângele lor. Atunci, 
cum de am atras asupra noatră asemenea furie teribilă, invidie şi 
ură din partea unor copiii sfinţi ai lui Dumnezeu”? „Aşadar, noi 
suntem de vină că nu răzbunăm sângele inocent al Domnului 
nostru şi al creştinilor, vărsat de-a lungul celor 300 de ani, ce au 
trecut de la distrugerea Ierusalimului; precum şi sângele copiilor, 
de asemenea, vărsat din acel moment şi care încă străluceşte în 
ochii lor. 

Suntem de vină că nu îi măcelărim. În schimb, îi lăsăm să 
trăiască printre noi, în ciuda crimelor, blestemelor, profanărilor, 
minciunilor şi batjocorilor lor; le apărăm şi le ocrotim sinagogile, 
casele, vieţile şi proprietăţile lor. Astfel, îi încurajăm să fie leneşi şi 
îi sprijinim să ne jecmănească, cu neruşinare, de bani şi bunuri, îi 

stimulăm să-şi bată joc de noi, ca în final, să ne copleşească, 
ucigându-ne pentru un aşa mare păcat, jefuindu-ne de toate ale 
noastre (după cum, zilnic, se roagă şi speră să se întâmple). 
Spuneţi-mi, dacă nu au aceştia toate motivele să fie duşmanii 
noştri, ai Goyimilor blestemaţi, pe care, din răsputeri, se 
străduiesc să-i aducă la ruină eternă”. 

Datorită profanărilor lor faţă de Hristos, Fecioara Maria şi 
Trinitate, dar şi faţă de întreaga credinţă creştină, Luther reduce 
comunitatea evreilor la cei mai detestaţi criminali: „Nu trebuie să 
ne răzbunăm. Ei se află sub mânia lui Dumnezeu – de o mie de 
ori mai puternică decât am putea noi să le-o dorim”.  

Dacă în cartea sa din 1523, Că Iisus Hristos S-a născut evreu, 
Luther încerca să îi atragă pe evrei de partea creştinismului, 
oferindu-le şansa convertirii, acum, îi forţează pe aceştia, în 
dorinţa de a apăra creştinismul de blasfemie, lansând cele opt 
recomandări pentru autorităţi, caracterizate de Carol Iancu (istoric 
israelo-francez, născut în România) drept un „torent de invective”: 

Recomandarea nr. 1: „Pentru început, să se dea foc 
sinagogilor şi şcolilor, acoperindu-le, apoi, cu murdărie, chiar dacă 
nu au ars în întregime, ca să nu se mai poată zări nici piatră, nici 
cenuşă. Fapta trebuie făcută în numele Domnului nostru şi al 
creştinismului, pentru ca Dumnezeu să vadă că noi, creştinii, nu 
putem tolera asemenea minciuni, blesteme şi blasfemii adresate 
Fiului său şi creştinilor. Ceea ce am trecut cu vederea, în trecut, 
fără să ne dăm seama – eu însumi fiind orb – va fi iertat de 
Dumnezeu”. 

Recomandarea nr. 2: „În al doilea rând, aş sfătui ca toate 
casele lor să fie ruinate şi pustiite, la fel, căci şi acestea servesc 
spre aceleaşi scopuri ca şi şcolile. (...) Ar putea, în schimb, să fie 
găzduiţi sub un şopron sau într-un grajd, aşa ca ţiganii, pentru a-i 
învăţa minte că nu sunt stăpâni în ţara noastră, aşa cum se laudă,  

 
 
 
 
 
 
 
 

ci exilaţi şi captivi, cum, fără încetare, se văicăresc faţă de noi şi 
faţă de Dumnezeu”. 

Recomandarea nr. 3: „În al treilea rând, aş sfătui să se ia de 
la ei toate cărţile de rugăciune, precum şi talmudul, în care se 
învaţă aşa de multe nelegiuiri, minciuni, blesteme şi batjocuri”. 

Recomandarea nr. 4: „În al patrulea rând, aş sfătui ca sub 
pedeapsă de moarte, rabinilor să li se interzică de a mai predica 
(învăţa), fie în public, fie în ascuns, de-acum înainte, pentru că au 
pierdut acest drept, menţinându-i în captivitate pe bieţii evrei prin 
cuvintele lui Moise, care le spune să-i asculte pe rabini, cu preţul 
vieţii, chiar dacă acesta zice clar: Să faci cum îţi vor spune ei în 
locul pe care DOMNUL îl va alege şi să ai grijă să faci cum te vor 
învăţa ei (Deuteronomul 17:10). Nemernicii ignoră aceasta. Nu fac 
altceva, decât să se folosească de obedienţa oamenilor simpli, 
contrar legii divine insuflându-le otravă, blesteme şi blasfemie. La 
fel şi papa ne ţine captivi cu spusele din Matei 16, Tu eşti Petru 
(„Şi Eu de asemenea îţi spun: Tu eşti Petru şi pe această piatră 
voi zidi Biserica Mea”, Matei 16:18) etc., făcându-ne să credem 
toate neadevărurile şi înşelăciunile, ieşite din mintea sa 
diavolească”. 

Recomandarea nr. 5: „În al cincilea rând, aş sfătui ca 
permisele de liberă trecere pe drumurile noastre să fie anulate 
pentru evrei, neavând nicio ocupaţie, din moment ce nu sunt nici 
nobili, funcţionari sau neguţători. Să stea în casele lor. 

Recomandarea nr. 6: „În al şaselea rând, aş sfătui să fie 
opriţi de a împrumuta bani, de la camătă, să li se confisce toţi 
banii, toate bunurile de argint şi aur – şi toate acestea să se pună 
sub pază. Motivul unei astfel de măsuri, este, cum am spus şi mai 
sus, că ei nu au nicio altă sursă de câştig, decât camăta, cu 
ajutorul căreia ne-au furat şi ne-au jecmănit, rotunjindu-şi, astfel, 
averile. Aceşti bani trebuie folosiţi în felul următor: ori de câte ori 
un evreu se converteşte cu sinceritate, ar trebui să i se dea 100, 
200 sau 300 de florini, după caz. Aceşti bani, pot asigura un trai 
pentru biata nevastă şi pentru copiii unui convertit, sau pot fi 
folosiţi pentru ajutorarea celor bătrâni şi slabi.  

rădăcini ale antisemitismului 

scrisoare din obcine 
 

trans-lúcida 
 

Te-am visat; ascundeam scrisorile într-un dulap, printre cărţi. În 
dezordine, fixând mereu locul pentru a-l recunoaşte şi am plecat cu tine, 
îmbrăcată doar într-o banală cămaşă de noapte. Când mi-am dat seama 
că sunt desculţă mi-a crescut în picioare o pereche de ghete negre cu 
tocuri foarte înalte care, în mod ciudat, îmi uşurau mersul. 

Trăiam împreună nevoia de a părăsi contextul în care toţi ni se 
interpuneau, astfel că a trebuit să gândesc locul în care să ne refugiem. 
Instantaneu, ne aflam în drum spre Bogdăneasa, cartier ţigănesc, plasat 
într-o natură mirifică. Păşeam alături acum, dar într-un anume fel, specific 
ţie, nu prea erai cu mine, ci puţin înaintea mea, ezitant, dilematic, unori te 
estompai complet şi mă vedeam tot timpul mult mai clar, de la brâu în jos, 
păşind pe drumul acela noroios, cu picioarele goale, băgate în fermitatea 
ghetelor negre, cu genunchii descoperiţi, în ridicola mea cămaşă de 
noapte. O intensă nevoie îmi căuta veştminte dar, deşi apăreau, 
înveşmântându-mă, eu rămâneam în aceeaşi cămaşă, ca într-o stare 
interioară de nesiguranţă şi goliciune, de candoare fără protecţie şi se 
rotunjeau momente în care dormitam, ghemuită la subţioara ta, într-o 
generală stare de zâmbet. De fiecare dată încântarea îţi decurgea din 
imaginea genunchilor mei, gemeni şi albi, sfere obţinute, atât de ciudat, 
prin flectarea unor oase lungi. Îmi vedeam mereu genunchii prin tandreţea 
ce ţi se revărsa din ochi ca o lumină, ca o densă stare de suflet ce 
devenea atmosfera planetei care se forma din trupurile noastre înfăşurate 
unul în celălalt.  
 

controverse

 

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

Orice altă condiţionare pur şi simplu lipsea. La un moment dat am 
început să gândesc pentru tine ceea ce te preocupa atât de mult: FORMA şi 
TIMPUL. Astfel am devenit vederea unui ochi neîntrerupt în mijlocul unor 
crânguri de FORME vii, în continuă transformare. Instantaneu, dimensiunea 
şi-a divulgat relativitatea, iar mişcarea diverselor forme în jur m-a adus la 
conştientizarea faptului că mă aflam în adâncurile unui ocean  al naşterilor 
perpetue, dar că acest ocean alienant poate să dispară printr-un simplu act al 
voinţei mele sau poate să freamăte etern datorită unei neînvinse stări de 
voluptate. Eram acolo, simplă vedere, fără ca nimic concret să-mi semnaleze 
prezenţa. Am coborât cu tine până la dispariţia oricăror dimensiuni, la condiţia 
PUNCTULUI, în infinitul Universului CRIN. Trăirea cea mai sufocantă era 
mireasma. Linii înalte, nesfârşite, pornind chiar din punctul care eram noi, 
unduiau în sus, delimitând cu graţie covârşitoare petale al căror capăt nu 
aveam cum să-l zărim. Din staminele plasate undeva în nişte galaxii intuibile 
se revărsau în spaţiu fluviile meteorice ale mirosului hipnotic ce ţinea universul 
sub control. O exclusivă stare de CRIN constituia atmosfera foarte densă. 
Mari fluvii înaintau prin canalele tulpinii, în sus, până la constelaţia albă şi 
înmiresmată a corolei. Ca să-ţi arăt toate acestea a trebuit să devenim 
instantaneu mulţimea infinită a punctelor care alcătuiesc imensul minuscul 
UNIVERS-CRIN. Numai în acest fel am trăit experienţa ÎNTREGULUI. A fost 
nevoie de o puternică forţă de detaşare, care ne-a proiectat în afară, în plin 
ocean forfotind de universuri-fiinţă. Formele lor treceau unele în altele fără să 
se amestece, îmbătătoare linii unduiau continuu, intersectându-se, născând 
figuri momentane, trăiri fulgurante, stări divers colorate, muzica unei simţiri 
neobosite. Tot ce altădată constituise sistemul de repere al minţii nu mai avea 
pe ce să se întemeieze, dispăruse condiţia lumii din care făceau parte 
trupurile noastre înfăşurate tandru şi rămase, nu se ştie unde, într-un mirific 
spaţiu de basm, terestru cartier ţigănesc. 

 

Printr-un impuls firesc, am început să ne căutăm pe noi înşine, pentru că 
nu mai existam, fiind în toate cele forforitoare din jur. Ascuţit, ne-a străbătut o 
stare de coridor îngust, fără capete şi fără planşeu, croit între doi masivi de 
sticlă groasă, fosforescentă, prin care înaintam la infinit, rămânând de fapt 
fără speranţă, în punctul în care eram. Mi-am amintit tandreţea cu care îmi 
zideai rotund genunchii şi dragostea mea pentru aceste sfere gemene ale 
trupului pe care-l pierdusem. 

În coridorul de sticlă ne-au întâmpinat doi lupi grizonaţi, purtând chipurile 
noastre. Ai vrut să fugim în direcţia opusă, dar în acelaşi moment devenisem 
deja cele două fiare şi legătura dintre noi era aceeaşi tandreţe de care îmi 
aduceam aminte. Pe rând, ne-au întâmpinat toate fiinţele Pământului şi toate 
s-au sălăşluit în noi, înapoindu-ne trupurile. Numai în ochi, umbroasă, 
rămânea, ca o sferă, loc pentru lumina SPIRITULUI şi ca un fel de putere, în 
continuă planare, se stabilise în cerul din noi porumbelul, instinctul 
echilibrului. Brusc, ţi-am recunoscut mireasma din axilă, blând parfum de 
rozmarin şi mi-am recunoscut creştetul, condensat în această concavitate. În 
palme ţineam strâns gleznele tale subţiri, iar din focarele genunchilor mei ne 
priveau chiar ochii noştri. Am recunoscut imediat cămaşa de noapte, prea 
scurtă şi patul în care m-am deşteptat... 

...te-aş iubi dincolo de FORMA mea care se desfrunzeşte lent în această 
toamnă de aur, aşezată în mine şi în afară, te-aş iubi dincolo de FORMA ta, 
care-ţi îmbrăţişează nucleul, devenind inel al senectuţii... 

... te-aş iubi prin Iisus, ca să-ţi cunoşti inima focalizând în inima ce sunt, 
precum steaua imensă ce i-a reunit pe cei trei magi lângă ieslea din 
Bethleem, te-aş iubi fără frică dacă ai cunoaşte toate acestea... 

 

Mihaela NETEA 
p.conf. Lúcida 
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N-are rost să fim ipocriţi: turistul 

care ajunge în zilele noastre la 
Amsterdam, nu se rezumă să ia la rând 
muzeele, ci face obligatoriu un rond şi 
prin „Cartierul roşu”, cea mai vizitată şi 
mai securizată parcelă din oraş. 

„Cartierul roşu”! Fete minunat 
învelite în bumbacuri fără sens se expun 
în vitrine şi zâmbesc atât potenţialilor 
muşterii, cât şi miilor de amatori de 
căscat gura, aflaţi în trecere. Pare o zonă 
cu temperaturi care pot conduce repede 
la explozii, dar anunţurile lipite de 
ziduri previn că ochiului poliţiei nimic 
nu-i scapă, graţie camerelor de luat 
vederi, fixate ameninţător în tot locul. 

Oamenii se târguiesc zâmbind cu 
fetele, intră de partea cealaltă a 
vitrinelor şi numai ce vezi cum storurile 
se trag. La doar câţiva metri, una din 
bisericile cele mai vechi ale 
Amsterdamului îşi ţine, nestingherită, 
slujba de seară. Nici un popă nu pare 
ultragiat de această vecinătate. 

Cu câteva zile înainte de a da o tură 
prin expoziţia feminină cu vânzare, am 
ascultat indigarea unui prieten stabilit în 
Belgia: e degradant, perora el, ca femei 
ale vremurilor noastre să fie etalate 
negustoreşte în vitrine. Dar eu, 
gândindu-mă la România mea cu 
umblătoarea în fundul grădinii, i-am 
răspuns că mult mai degradant e să 
trăieşti în prezentul şi lipsa de orizont în 
care trăim noi. Fiindcă dacă 
Amsterdamul e un oraş care umblă cu 
ştacheta vieţii pe sus, un merit revine şi 
turismului aţâţat de fetele din vitrine. 

Cunoaştem, din observaţiile socio-
logice de zi cu zi, categoria aceea largă 
a bărbaţilor mămoşi pe vecie, care îşi 
aleg consoarta după asemănarea fizică a 
mamei lor. Psihanaliştii şi alţi sondori 
încercaţi ai sufletului omenesc au găsit 
explicaţii savante pentru această 
opţiune, dar faimosul „Cartier roşu” din 
Amsterdam ţi-i scoate în cale pe 
bărbaţii care îşi aleg şi partenerele de 
sex, nu doar pe cele de viaţă, după 
chipul şi asemănarea mămicii. 

Nu e de mirare, deci, că, alături de 
fete cu frumuseţea învelită în piele aurie 
– care se prind în lupta dreaptă a 
perfecţiunii trupeşti, poate şi a 
perfecţiunii intelectuale, căci poartă 
chipuri inteligente –, întâlneşti în 
celebrele vitrine şi femei depăşite 
cronologic. 

Sunt slăbănoage cu pielea 
obosită sau grăsance ofilite, cu burta 
şi coapsele înfofolite în pledurile 
nenumăratelor valuri tremurătoare 
de şunci. 

Par muieri de treabă, au alură de 
gospodine care şi-au lepădat, cu 
cinci minute înainte să se expună în 
vitrine, capoatele şi basmaua. Îţi 
zâmbesc din mijlocul unor feţe 
trecute, îşi unduiesc ademenitor 
celulita la fiecare gest şi îţi fac semn 
cu degetul să te prinzi ca muşteriu în 
piuliţa lor atinsă de rugină. Babuşte 
amabile, albe sau negrese cât malul, 
apropiate sau chiar sărite de şase 
decenii de viaţă, care dacă te ating 
cu melesteul dosului de palmă te 
domesticesc de nu te vezi, femele 
având crupe de iepe de tracţiune şi 
umeri de tauri.  

Care le-o fi clientela? Stai, 
pândeşti, te dumireşti, te cruceşti. 
Intră să se înşurubeze în ele inşi 
mititei, dar iuţi ca prâsnelele, se 
strecoară adolescenţi atinşi de 
chemările neclare ale lui Oedip, dar 
se vâră – şi abia aici e aici! – destui 
bărbaţi arătoşi, ferchezuiţi de mâna 
marilor firme de modă. Sunt masculi 
care dau impresia că pot avea gratis 
orice femeie din lume, dar ei pe 
astea le vor şi plătesc pentru ele. 

Galeria unei echipe de fotbal din 
prima noastră ligă cântă teatral la 
meciuri refrenul „Suntem peste tot 
acasă”. Şi ca român eşti peste tot 
acasă, în sensul că fiecare loc din 
lume îţi vorbeşte despre ţara ta, îţi 
vorbeşte nu doar pe un ton negativ – 
prin cohortele de infractori exportaţi 
–, ci şi pe un ton pozitiv. 

Să luăm Amsterdamul: în 
„Muzeul istoric evreiesc” ţi se 
aminteşte că un curent artistic 
important – „Dadaismul” –, a fost 
lansat de creatori români, în frunte 
cu Tristan Tzara, cel născut la 
Moineşti-Bacău. 

Apoi, nenumăratele fete care 
asigură continuitatea faimei „Cartie-
rului roşu” sunt românce, dar şi 
clienţii lor sunt deseori români.  

 
Cătălin MIHULEAC 
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MARŢI  
A FOST 

VENEŢIA 
 

Un tânăr blond şi pletos, oarecum 
neîngrijit, sare pe mal şi sună. Sună 
îndelung. Nu iese nimeni. Apare un al doilea 
tânăr, o băsmăluţă roşie îi flutură pe tricoul 
alb. Sună şi el. Se aşează lângă colegul lui 
pe balustradă. Privesc apatici în jur. După un 
timp, blondul se desprinde din aşteptare, 
pleacă, se reîntoarce cu două îngheţate. 
După ce le termină, Băsmăluţa roşie sună din 
nou. Linişte deplină. După a patra încercare  
eşuată, o boare de enervare pare să-i 
cuprindă. Pornesc motorul, au plecat. Ne 
ridicăm şi noi, trecem pe Ponte dei Barcaroli, 
uite şi casa în care a dormit Mozart când a 
vizitat, la vreme de carnaval, cel mai 
petrecăreţ dintre oraşele lumii. Cabluri 
electrice neîngropate atârnă pe faţada unui 
magazin de vinuri lângă Ponte San Tovaso, 
canarul bătrân şi bolnav, slab piuind în colivia 
lui albăstruie, atârnată afară, în rama 
ferestrei deschise, ne stârneşte o 
neputincioasă compasiune. Mai departe. Prin 
uşile magazinelor mici, luminate a giorno în 
plină zi, străbate un miros greu. Mucegai, 
umezeală, parfumuri grele, test suportat stoic 
de orice turist în căutare de suveniruri. Dintre 
toate, măştile fascinează prin diversitatea lor. 
„Ghilda artizanilor mascareri”, datând, oficial, 
din 1436, cunoaşte, în zilele noastre, un 
binemeritat succes. Măşti din piele sau 
papier-mache, simple  „larva” (<lat. „fanto-
ma”), albe sau finisate policrom, auriul şi 
argintiul precumpănind, ne invită printre 
personajele Commediei dell Arte. Mi-aş alege 
o şugubeaţă Pulcinella, dar încă nu am primit 
invitaţia pentru proximul carnaval, şi ar fi greu 
să-mi aleg şi nelipsita „bautta”, ce culoare să 
aibă mantia de mătase cu glugă? Mai bine 
renunţ. Prin uşa unui boutique de pânzeturi şi 
dantele zărim, strânse una într-alta, bunica, 
mama şi nepoata discutând aprins. De ce   
le-am deranja? Facem stânga, descoperim o 
piaţetă, un „campo”, cu o colonetă roşie 
purtând în vârf omniprezentul leu înaripat, cu 
laba dreaptă sprijinită pe evanghelie, 
simbolizând, şi aici, ca în toate pieţele 
oraşelor din nord, puterea serenissimei în 
adânc de istorie, dar şi credinţa în Isus, în 
Marcu evanghelistul, sfântul tutore al oraşului 
ţâşnit dintre apele Adriaticei. În faţă, o casă 
mică, cu un singur etaj, îmbrăcată la propriu 
în haine prinse una într-alta. O cămaşă cu 
dungi albastre îşi etalează cravata prăzulie, o 
fustă roz îşi înfoaie pliseurile, o cămaşă de 
noapte azurie îşi arată decolteul, un costum 
de baie turcoaz atârnă lângă un boxer negru 
cu ciupercuţe tabac, un maieu alb se 
ascunde sub un halat de mătase, în dungi 
fildeş şi ciocolatiu. Înţelegeţi? Patru pereţi 
îmbrăcaţi de sus şi până jos, excepţie făcând 
doar uşa de la primul nivel, portocalie în 
ancadramentul alb, ca şi nişa de deasupra ei, 
cu o arcadă sprijinită în două colonete 
corintice, din care bizar răsare un basorelief 
alb al Fecioarei Maria. O glumă? Pentru 
mine, un kitsch de sorginte americană, dar şi 
un nonşalant surâs al străzii. După atât 
Frumos artistic, intact păstrat peste veac, iată 
şi non-arta contemporană. Dacă peste 
Atlantic fiinţează deja un muzeu al gunoiului, 
de ce nu ar prezenta şi Veneţia o casă 
costumată? În apropiere, un stand 
improvizat: sub o „tenda” (prelată) prinsă 
între doi stâlpi metalici, sprijinite pe navete 
aşezate vertical, fructele şi legumele 
începutului de vară lucesc îmbietor,  într-o 
latură a înjghebării străjuie un soi de 
miniplatformă pe patru roţi. Ne îndreptăm 
spre Ponte Rialto, dar un indian mirosind 
trăznitor a peşte ne barează calea. Si-a întins 
oferta pe jos, pe o păturică destrămată; 
mărgele, jucării, lemn colorat sau ars, sticlă, 
os, dar şi plastic.  

 

Virginia BURDUJA 
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garsoniera memorială 
 

Amsterdam, 
„Cartierul roșu” 

Zi caniculară, 33 grade Celsius, movul 

lavandei înflorite pe margine de autostradă 
pălise sub praful fierbinte. În parcarea din 
apropierea gării, de zece etaje, găsim loc doar 
pe terasă. Grăbiţi, nu mai aşteptăm liftul, 
coborâm vioi. Luăm apoi un vaporetto cu 
destinaţia Lido. Aglomeraţie ca în autobuzele 
noastre la oră de vârf.  Cu nasul lipit de geam, 
înregistrez arcade şi colonete graţioase, 
frânturi de palate, un puzzle arhitectonic întins 
pe Canal Grande, „cea mai frumoasă stradă 
din lume”. Ignorând disconfortul de moment, 
încerc să-mi compun obligatoria stare de vrajă  
încercată de milioane şi milioane de 
pământeni la întâlnirea cu oraşul de poveste al 
sufletului, cum îl simţea Byron. Ajunşi deja în 
Piazza San Marco, pentru Napoleon „cel mai  
frumos salon al Europei”, ne aşezăm răbdători 
în cel mai babilonic-pitoresc rând în care am 
aşteptat vreodată, miting internaţional ad-hoc. 
Vestimentaţie şi limbi felurite, piele diferit 
pigmentată, un unic scop comun: vizitarea 
bazilicii San Marco, „Basilica d’Oro”. Privesc 
celebrii cai de bronz aflaţi deasupra intrării 
principale. Veneţienii i-au jefuit, după cea de a 
patra cruciadă, de pe hipodromul din 
Constantinopol. După secole, caii au ajuns, 
pentru un timp scurt, şi în grădina Tuileries, 
Napoleon luând, pentru strălucirea Parisului, 
orice îi plăcea din ţinuturile cucerite. Reîntorşi  
„acasă”, caii au fost apăraţi la vreme de 
cumpănă: între 1915 şi 1918 au fost 
adăpostiţi, sub saci de nisip, în Palatul Dogilor, 
apoi transportaţi la Roma. Acum, turiştii 
admiră doar copiile, originalele  devenind 
exponate de muzeu. Intrăm în sfârşit. 
Opulenţa de basm oriental, aproape 
neverosimilă în unica ei splendoare, îţi 
strecoară fără de veste umilinţa nimicniciei 
omeneşti, încercată până acum doar în 
aroganţa domurilor gotice. Ieşim ameţiţi, 
superbia grandorii oboseşte. Reintrăm uşuraţi 
în modestia prezentului şi hotărâm un periplu 
paralel celui propus de ghidurile turistice. 

„Dove commanda?” nu ne-a întrebat nici 
un gondolier cu canotieră albă, fotografia pe 
treptele impunător armonioasei Santa Maria 
della Salute am ratat-o, la fel ombretta atât de 
apreciată la celebra „Caffe Florian” sau 
vizitarea Galleriei dell’Accademia. De ce? Vă 
las să ghiciţi. Deşi citisem undeva că bucătăria 
veneţiană este  la fel de „luminoasă, rafinată şi 
plină de idei sclipitoare” ca muzica Vienei, nu 
ne-am aşezat la vreuna din mesele teatralului 
„Ristorante”, delimitat de muşcate care îşi 
reflectau apriga lor îmbujorare în oglinda 
verzuie, leneş clipocind, a canalului. Ne-am 
plimbat însă pe străduţe ultraînguste, trotuoare 
mai curând, dispuse între două canale, pe a 
cărui apă, deloc limpede, pluteau mucuri de 
ţigări, pet-uri, ambalaje zdrenţuite. Pauză pe o 
bancă în faţă la Chiesa din San Trovaso, după  
desluşirea picturilor afumate semnate 
Tintoretto, în agresivul parfum de crini din 
biserică. Cuprinşi de beatitudinea unui 
binevenit „dolce far niente”, ne bucurăm de 
liniştea privitului. A înţelesului. Vis-a-vis, o 
clădire prosperă: ziduri, vechi de secole, 
proaspăt vopsite, prin fereastra deschisă la 
primul cat fâlfâie draperii scumpe, accesorii 
metalice perfect lustruite. În faţă, amarează o 
gondolă ponosită, cu un uriaş aranjament 
floral în mijloc.  
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Bătrânii, după ce se uitau clătinându-şi capetele pline cu 
tot felul de amintiri din anii trăiţi, se întorceau spre lăcaşul 
sfânt, care mai bine de o jumătate de veac stătuse închis, îşi 
făceau cruce, apoi, tulburaţi ca după un coşmar din care încă 
nu s-au trezit de-a binelea, o luau spre primărie, unde erau 
aşteptaţi să voteze. Aproape în şoaptă se salutau cu întrebarea: 
„Acum chiar nu mai ştii pe cine să-l alegi. Toţi sunt ai lui!” 
Din spate, de pe piatra necurată, îi urmărea ochiul hipnotizant 
al monstrului. A doua zi toate au revenit la normal, dar cu o 
altă înfăţişare…  

Dragă prietene, poţi să crezi, poţi să şi nu crezi, dar să ştii 
că piatra de pe movilă mai serveşte drept soclu monstrului. Eu 
o văd, îi simt forţa malefică şi mă înspăimânt nu doar pentru 
satul meu. Asta voiam să-ţi povestesc, dar, sinceră să fiu, 
aveam un sentiment ciudat, de parcă răul pietrei s-ar transmite 
şi prin vorbe... 

 

CARE EUROPĂ... 
 

(urmare din pagina 11) 
Metoda serială permite, în unele cazuri, să se prevadă 

derularea unor acţiuni, evenimente, procese în curs, idee 
demonstrată de Xenopol pe seama fenomenului unionist, 
despre care a întocmit câteva lucrări, subliniind mereu 
noutatea metodei şi plusul cognitiv pe care îl aducea22. În 
acest cadru, el nu şi-a pus explicit chestiunea viitorului 
Europei. Însă teoria serială, pe care a şi aplicat-o la câteva 
teme (Cuza Vodă, Nicolae Krezulescu etc.), îngăduie unele 
supoziţii consonante. Seria Uniri23, a unităţii româneşti, ar 
putea fi aplicată grosso modo şi la scara continentului, cu 
precauţiile de metodă impuse de complexitatea etnoculturală, 
istorie, tradiţii etc.  

Mai trebuie spus, în aceeaşi ordine de idei, că metoda 
serială comportă, de câteva decenii, o revitalizare 
spectaculoasă prin magnifica operă a lui Pierre Chaunu24 şi a 
echipei din jurul său, deşi fără o relaţie explicită cu demersul 
xenopolian25. Ea ar putea fi însă fecundă şi în analiza 
proiectului european.  

Istoria, ca discurs, e mereu nouă şi surprinzătoare. Seria 
unităţii continentului nostru vine prea de departe şi comportă 
prea serioase temeiuri ca să se oprească la jumătate de cale. 

 

••  
* Penser l’Europe (X), Academia Română, 14-15 octombrie 2011. 
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(urmare din pagina 21) 
De ce nu produc fetele astea lovele pentru ţara noastră, de ce 

nu se înhamă şi ele la fiscalitatea generală şi merg să stingă focuri 
străine, asta cred că e nimerit să-i întrebaţi pe tăietorii de salarii şi 
pensii. 

Încasările aduse de vizitatori Amsterdamului nu sunt legate 
doar de prostituţia turistică şi de narcomania turistică, găzduită în 
nenumăratele „cofee shop-uri”, unde fumezi marihuana până te 
ia bâţul. Ci şi de muzee, începând cu cele închinate unor 
nenorociţi de talia lui Van Gogh şi a Annei Franck.  

Pe primul, cum bine se ştie, n-a dat nimeni doi bani în cursul 
vieţii, exceptându-l pe fratele său, care, deh, era totuşi frate. Un 
singur tablou vândut, şi ăla însoţit de o poveste în ceaţă, o ureche 
tăiată, un glonte în piept, tras cu mâna lui. 

Iar după Anna Franck, copila evreică ascunsă împreună cu 
sora şi părinţii într-o debara secretă, a rămas un jurnal, recuperat 
în chip miraculos şi destul de cusut cu aţă albă de tatăl său, unicul 
supravieţuitor al familiei, după arestarea şi internarea în lagărele 
naziste de concentrare. 

Sunt pline ochi aceste două muzee, la intrare se formează 
cozi ca la salam pe vremea lui Ceauşescu, deşi tariful de intrare 
nu este deloc prietenos. Ceea ce înseamnă că nenorocirea 
artiştilor e o marfă pe care se scoate un preţ bun. 

 
MARȚI A FOST VENEȚIA 

 

(urmare din pagina 21) 
Nu este singurul neguţător. În apropierea gării, în latina 

viermuială, ne împiedicăm de lanţuri de tarabe acoperite cu 
astfel de suveniruri. Umbrind rafinamentul eleganţei, al 
desăvârşitului bun gust propriu locuitorilor lagunei? De loc. 
Oftăm şi admitem că toţi trebuie să ne găsim un loc sub soare, 
îngăduindu-ne unii pe alţii. 

Plecăm în apusul încă fierbinte şi revenim în dimineaţa 
următoare. Pentru Murano, insula de legendă, pe care, încă din 
anii 1000, sticla, vrăjit amestec de nisip, apă şi foc, ia forme de 
o magică frumuseţe. Ne urcăm în vaporetto la Piazza Roma, 
trecem prin faţa insulei San Michele, cimitirul înfiinţat din 
ordinul lui Napoleon. Ziduri cărămizii, porţi lăcătuite. Şi aici se 
intră, cum altfel?, pe firul apei. Ultimul drum într-o gondolă. 
Ce romantică, şi imposibilă, alternativă! După luxurianta 
dantelărie în piatră de pe Canal Grande, aşezarea meşterilor 
sticlari pare modestă. Dar strălucesc misterios vitrinele 
magazinelor, ale atelierelor-magazine. La „Il lirice”, atmosferă 
ireală, sonuri vivaldiene, vase în linie îndrăzneţ modernă tăiate, 
expuse spaţiat. Fantezie debordantă, dar și preţuri pe măsură. 
Numai paharele cu picior în formă de peşte mă nelămuresc. 
După „Vetreria” Mazzucato, admirăm colecţiile Venini, Carlo 
Moretto, nume cunoscute specialiştilor, prezente în bienalele 
internaţionale ale sticlăriei artistice desfăşurate la Veneţia.  

Îmi place vaza „Elfi”, formă ovală, înaltă, cu deschidere 
asimetrică, în roşu englez cu inserţii smarald. Şi sticla „Superbe”, 
verde gri, rar stropită în alb, portocaliu şi negru. Izolată între 
cărţile mele, mi-ar păstra aproape miraculoasa ei alchimie. Într-o 
altă viaţă. Deocamdată îmi aleg un „rebut” dintr-o cupă, costă cât 
un bilet pe „vaporetto”, o formă rotundă, abia aplatizată, fâşii 
colorate pe o parte, devenite flori pe cealaltă. Aleg îndelung. 
Vânzătorii, doi bunici, se bucură de vizita nepotului. Entuziasm 
gălăgios, sărutări şi mângâieri într-o totală ignorare a străinilor 
care eram noi. Apoi, la Vetreria „Ai dogi”, jumătate atelier expus 
publicului, jumătate magazin, un meşter răsuceşte cu îndemânare 
agilă, deasupra flăcărilor înalte, bulbul inform de sticlă sub ochii 
şi blitz-urile nelipsiţilor japonezi. Care cumpără întotdeauna. În 
jurul orei cinci, ajungem la o margine de insulă. Pe banca din 
faţa noastră, lipită de o casă micuţă, croşetează harnic trei 
femei. Alături, pe un stativ, dantele de vânzare. Teleportată 
într-un sat transilvan, scena s-ar integra perfect în peisaj.  

Târziu, când soarele arămeşte aprins Adriatica, ne aşezăm 
pe scândurile unui debarcader oarecare, spargem cu tălpile 
luciul oranj, privirile ne rătăcesc pe întindere de necuprins, 
gândul cotropeşte şi se contopeşte cu marea. Dumnezeieşti 
clipe, aer plutind între cer şi ape. În apropiere se deschide o uşă 
şi liniştea sfântă se face fărâme. O cămaşă sinilie + cravată 
neagră + pantaloni bleumarin + pantofi negri ne cercetează 
insistent: ce căutăm noi acolo, pe debarcaderul lor, privat, nu? 
După vreo cinci minute mai apare o cămaşă sinilie + restul, îşi 
aprinde o ţigară, ne trimite o privire fugară, nelămurit 
cercetează ca şi noi zarea purpurie, după care ne fixează 
demonstrativ. Fără urmă de zâmbet. Plecăm. Reîntorşi la 
Veneţia, zăbovim câteva clipe în vechiul parc din apropierea 
gării. Doi tineri dorm duşi cu capul sprijinit de rucsacuri, 
împărţind aceeaşi bancă. Un domn cu un chip straniu, prelung, 
cadaveric, ieşit de sub generoasele boruri ale pălăriei, mers de 
robot de  generaţie expirată, se îndreaptă direct spre noi, se 
opreşte brusc, face stânga şi dispare. Răsuflăm uşuraţi, grăbind 
pasul spre maşină. Eu regretând previzibilul calm din 
numeroasele parcuri ale Vienei. Deşi Veneţia fascinează în 
continuare, giuvaier delicat şi nepreţuit în neasemuita ei 
nobleţe, nu mi-aş dori nici o clipă să mă număr printre 
locuitorii ei. Nu zâmbiţi, nu-i vorba aici de vulpe şi struguri. E 
greu, foarte greu, să trăieşti clipă de clipă într-un muzeu. 

„NU MAI VREM UN 10 MAI... 
 

(urmare din pagina 4) 
Ce se vede, totuşi, la o privire obiectivă, este însă cu totul 

altceva: Principele şi Principesa par a alcătui un cuplu foarte 
potrivit şi cât se poate de fericit; Principele s-a integrat perfect în 
atribuţiile Prinţului Consort pe care le exercită impecabil, cu 
distincţie şi graţie; medierea cu regimul Iliescu, oricât de 
reprobabilă ar fi putut părea pentru purişti, a fost un compromis 
rezonabil, care a permis Casei Regale să revină acasă şi să-şi 
afirme nestingherită prezenţa, pentru compatrioţi, prin 
programele sociale şi prin strategiile de vizibilitate pe care le-a 
găsit de cuviinţă; au sprijinit proiectele majore pentru ţară 
(intrarea în NATO şi UE) şi nu un guvern anume, afirmându-şi 
astfel bunacredinţă şi eliminând în acest mod orice interpretare 
insidioasă privind posibilele scopuri tenebroase pe care Casa 
Regală le-ar fi nutrit la adresa românilor; şi-au recuperat cu 
demnitate ceea ce era legal şi li se cuvenea, evitând şicanele şi 
tergiversările umilitoare la care i-ar fi supus o justiţie dirijată (în 
plus, au afirmat răspicat, de la bun început, că vor menţine 
statutul de muzeu naţional al Castelului Peleş şi au acceptat 
atribuirea doar în folosinţă a Castelul Elisabeta din Bucureşti); 
Maiestatea sa a lansat şi susţinut, odată cu intrarea României în 
UE, un program vizionar de dezvoltare durabilă a ţării din punct 
de vedere economic, moral şi politic, în următoarele trei decenii, 
centrat pe cele patru valori fundamentale ale Casei Regale a 
României: spirit de răspundere, loialitate, generozitate şi puterea 
exemplului (v. www.familiaregala.ro/upload/Viziunea_RO.pdf), 
valori pe care nu ar fi deloc rău să le vedem asumate şi de 
mercantila şi imorala noastră clasă politică; în fine, şi vorbesc şi 
în nume propriu, absolut toată lumea şi-a schimbat în bine 
opiniile, după ce a avut ocazia să le vadă direct în acţiunea de 
reprezentare a României pe Alteţele Lor Regale, Principesa 
Margareta şi Principele Radu. Aceasta e realitatea şi acestea sunt 
faptele care ar trebui să genereze analiza activităţii Casei Regale 
şi nu insinuările bolnave sau băşcălia iresponsabilă şi dizolvantă a 
valahilor. 

Ce caută Radu Duda în lupta pentru preşedenţie şi cum se 
leagă această candidatură de speranţele unor români că monarhia 
ar putea reveni? Nu am o explicaţie pentru acest fapt bizar, dar un 
prim răspuns pe care l-aş schiţa aici ar fi că încearcă astfel să 
pună în practică viziunea de dezvoltare a României, amintită mai 
sus şi că, date fiind schimbările privind succesiunea la tron 
stabilite de Maiestatea Sa la şase decenii de la abdicarea sub 
ameninţare, nu trebuie să uităm că Principele Radu nu va putea fi 
niciodată Regele României. Cine îl poate împiedica deci să 
încerce să ne convingă că ar putea fi un bun preşedinte, atâta timp 
cât pentru această demnitate concurează nestingheriţi Corneliu 
Vadim Tudor, Dan Diaconescu sau Miron Cozma? Fără a fi un 
suporter al unui astfel de proiect fantezist, nu pot să nu observ cu 
suspiciune toată ciorovăiala dubiosă şi intoxicările din jurul 
acestui fals subiect de presă. 

Cum şi în acest an am avut un 10 mai „fără Regele Mihai”, 
măcar pe 25 octombrie, la aniversarea celor nouă decenii de viaţă 
demnă în slujba României putem să visăm, pentru o clipă, că 
„Monarhia salvează România!”. 

 La Mulţi Ani, Sire! 
 
 

ORI CU CAPUL DE PIATRĂ... 
 

(urmare din pagina 10) 
Între timp s-au întâmplat evenimente care au distras atenţia 

întregului sat. Timpurile au luat o altă întorsătură. Lumea părea 
schimbată la faţă peste noapte. Unii păreau mulţumiţi, alţii 
amărâţi, zăpăciţi, rătăciţi. Pentru că se întâmplau lucruri 
incredibile. Mai întâi a fost scos de pe soclu monumentul idolului 
din centrul satului şi dus la râpă. Si se adunase mare şi mic ca la 
nuntă. Printre acei care scuipau monstrul, erau foştii admiratori ai 
acestuia. Acum se băteau în piept mărturisind cât de mult l-au 
urât. Şi s-au declarat eroi. Descumpăniţi, oamenii îşi dădeau cu 
părerea, se certau de la vorbe pe care altădată le repetau ca pe 
Tatăl Nostru. Apoi s-au împărţit pământurile, luate cândva cu de-
a sila. Astfel că bucuriile unora şi supărările altora nu mai lăsau 
loc şi pentru piatra necurată. Cui să-i pese de ea? Necuraţii cu 
necuraţii, lumea cu ale ei. Foştii gospodari, unii reveniţi din 
Siberia, spuneau că, în sfârşit, se face dreptate. O dreptate cam 
strâmbă, întârziată, dar totuşi… Mulţi însă dintre cei ajunşi mari 
gospodari după ce intraseră în colhoz cu tot cu sărăcie şi nevoi, 
cârteau în fel şi chip. Iată ei, dacă n-ar fi uitat, ar fi intrat în 
cârdăşie cu însuşi diavolul, dacă acesta le-ar fi promis să întoarcă 
timpurile care s-au dus. Că, vorba lor, a fost bine pentru toţi şi 
nimeni nu murea de foame! Asta spuneau. Poate nimeni nici nu 
şi-ar fi amintit de piatra de pe movilă, dacă nu s-ar fi întâmplat ce 
s-a întâmplat… 

Într-o noapte, mai lungă decât altele trebuie să fi fost, cineva, 
dar n-a lucrat de unul singur, a cărat înapoi monumentul 
monstrului şi l-a reînălţat, ca altădată. Doar că nu pe soclul vechi, 
care rămăsese stingher, ca un mormânt al nimănui. Monstrul 
fusese înălţat pe piatra dispărută. Cea de pe movilă! Dimineaţa, 
lumea se adună din nou, cu mic, cu mare, ca la minune, dar şi ca 
la blestem. Era ziua din ajunul alegerilor. Nimeni nu îndrăznea să 
atingă piatra. Nici chiar copiii curioşi. Aceştia ar fi cutezat – 
vreunul, dar erau struniţi.  

 

CCRROONNIICCAA  ••  CCOONNTTIINNUUĂĂRRII 
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SSPPOORRTT  

  
  bbaabbaarrooaazzaa  lluuii  ppiițțuurrccăă  

 

Într-atât a decăzut Naționala de fotbal, încât a 
ajuns o simplă babaroază în mâna maestrului Pițurcă. 
În vreme ce alte echipe, socotite mici și amărâte, de 
amatori, de chelneri și frizeri – pe care ai noștri le 
băteau la orice oră din zi și din noapte – au crescut,   
s-au întărit, joacă fotbal, a noastră s-a tot dus la vale 
până în smârcurile Dâmboviței, de unde nimeni nu o 
mai poate scoate. Ce erau, până mai ieri, echipele 
Luxemburgului, Insulelor Feroe sau Islandei? Și uite că 
până și acestea zvâcnesc spre o bărbăție și o ambiție 
demne de stimă. Numai a noastră nu și nu. Am văzut 
meciul recent cu  Albania. Ridicol! Parcă jucau niște 
babe de la casa de bătrâni. Iar maestrul babaroazelor 
se declara mulțumit. „Putea fi și mai rău” zicea el, 
senin, după marea ispravă de 1 la 1. Dar să zici că își 
găsește vreo vină, că își pune cenușă în cap. Ași! Și 
nu numai el, ci și diriguitorii fortbalului, spilcuitul Mircea 
Sandu și holbatul Dragomir erau și ei mulțumiți. Atât 
de mulțumiți încât au anunțat că nici prin cap (prin ce?) 
nu le trece să se dea deoparte, să lase pe alții – că 
doar s-o mai găsi în țara asta cineva care să se 
priceapă mai mult decât ei la fotbal. Cel dintâi ne-a 
amenințat deja că are de gând să candideze și în 2014 
la șefia Federației. Cred și eu. Unde ar mai găsi un 
fotoliu atât de confortabil și o atât de mănoasă vacă de 
muls?! Ca să fie sigur că n-are contracandidat, l-a 
trimis pe Gică Popescu la FIFA. I-a închis gura adică. 
Iar holbatul se laudă în dreapta și-n stânga, se fălește 
și râde sardonic: „Mie n-are ce-mi face nimeni”. E sigur 
că va rămâne șeful Ligii până la a doua venire. 
Amândoi îl prețuiesc pe Pițurcă, de parcă ăsta ar fi 
câștigat de trei ori la rând titlul mondial. Iar șeful 
babaroazelor are despre el însuși o părere super: „Eu 
sunt Pițurcă” zice umflându-și pieptul și pipăindu-și 
buzunarele doldora. L-a acuzat pe Cornel Dinu (alt 
mehenghi, dar măcar a fost fotbalist) că face echipa 
după interese. Probabil că știe el ce știe. N-are decât 
s-o facă și după interese, dar să meargă, să facă ceva, 
să bată și el pe cineva, măcar pe Recolta Podu-Iloaiei. 
Vorba ceea: măcar un oblete acolo.  

Această stare de mediocritate absolută, care curge 
de sus în jos, de la diriguitori până la cel din urmă 
jucător, a devenit, de câțiva ani încoace, atât de 
specifică fotbalului românesc, încât nici profețiile lui 
Gigi-vorbărețul nu-i vor fi de vreun folos. Dimpotrivă. 
Așa că degeaba tot așteptăm noi ca maestrul 
babaroazelor să dea un 6-6. Nu se va întâmpla asta 
niciodată, deși el ne asigură că în calificările pentru 
mondiale va face găuri în albastrul cerului. Va face pe 
dracu’ ghem. De fapt, nici nu are cu cine. Marea 
speranță, așa-zisul briliant nu mai face două parale 
chioare; el e briliant doar pentru domnișoarele tv., că în 
rest face numai boacăne. Acum iar e suspendat pe 
vreo trei etape pentru că a lovit un adversar. Nu faci, 
domne, sită de mătase din coadă de câine! Iar alții mai 
breji nu vin din urmă. Am văzut tineretul lui Săndoi-
breton: o apă și-un pământ. 

Dar parcă numai la fotbal ne-am mocirlit!? Ne 
mândream și noi cu gimnastica. Eram cineva în 
Europa și în Lume. S-a dus și asta pe apa sâmbetei. 
Fost-ai, lele, când ai fost. De unde ne băteam, la 
fiecare ediție a mondialelor, pentru supremație, și, de 
multe ori, chiar o obțineam, am ajuns echipă de locul 8 
(opt!), coada cozii adică. Tot să fii iubitor de sport. Dar, 
optimist-ironic cum era, poetul zicea: „Da, mai avem 
câte ceva prin țară”. Și într-adevăr, mai avem handbal 
feminin. Fetele lui Voina ne mai întrețin moralul, ne mai 
fac inima să bată normal. Și am mai descoperit niște 
alte fete de ispravă: spadasinele. Superbe! Titlul 
mondial pentru a doua oară consecutiv. Ține-le, 
Doamne, în grija Ta!  

 

Stelian OBREJA 
 
P.S. În meciul dintre Oțelul Galați și Manchester 

United – cel mai important eveniment fotbalistic al lunii 
octombrie – situația a fost perfect egală: ambii 
antrenori, sir Alex Ferguson și sir(eacul) Dorinel 
Munteanu au mestecat gumă pe toată durata întâlnirii! 
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AFLĂM CU EMOȚIE și mândrie 
cetățenească noutatea noutăților: crainicul 
sportiv Ilie Dobre a intrat într-o carte a 
recordurilor, stabilind remarcabila perfor-
manță mondială ”cea mai lungă descriere 
radiofonică a unui gol, fără pauze de 
respirație”. Compatriotul nostru a 
performat strigând ”gool!!!” timp de 27 de 
secunde în timpul meciului dintre echipele 
Gaz Metan Mediaș și KUPS Kuopio, 
Finlanda, făcând astfel praf și pulbere 
recordul precedent (19 secunde) deținut de 
un mai puțin talentat crainic argentinian. 
Numai că noi, românii, am fost și rămânem 
cârcotași: în loc să sărbătorim emoționantul 
eveniment cu focuri de artificii, căutăm 
nod în papură, doar-doar, din pură invidie, 
om izbuti să știrbim ceva din strălucirea 
performanței lui Dobre. Întâi de toate, să 
precizăm că nu-i vorba despre Guiness 
Book, ci de ”World Records Academy” 
din Miami, USA. Respectivul for crede că 
a premiat „cea mai lungă descriere 
radiofonică a unui gol”. Dar, mă rog 
frumos, unde-i descrierea? Americanii, 
deprinși să măsoare și să cântărească toate 
cele, habar n-au ce au premiat, fiindcă 
urletul de 27 secunde... nu descrie nimic. 
Cel mult anunță, dar asta-i altceva; de  
anunțuri avem parte și la difuzoarele din 
gară. Potrivit dicționarului, descrierea are, 
printre alte caracteristici, frecvența 
substantivelor și a adjectivelor, cu accent 
pe verbele statice la modul indicativ, 
conține imagini și figuri de stil etc. etc. 
Strădania lui Dobre, care, de regulă, învârte 
aceleași 40-50 de cuvințele de-a lungul 
unei transmisii, nu numai că-i văduvită de 
substantive, verbe, adjective, imagini 
artistice, figuri de stil, ci-i flagrant eliptică 
tocmai de ceea ce pretinde definiția. 

 

* 
TOTUȘI, DOBRE a izbutit ceva: a 

reușit să coboare nivelul general al 
gazetăriei sportive radio, aducând-o cu 
decenii înapoi, supunând-o unui proces de 
adevărată manelizare, epurând-o de 
intelectualitate și reducând-o epidermic la 
bâiguire onomatopeică de senzații 
despredicate. Ca să urli 27 de secunde 
„gool!!”, nu-ți trebuie minte, ci foale.  E-o 
performanță pur fizică, adusă până dincolo 
de pragul ridicolului. Și mai penibilă este 
absența cronică a relației logice între 
temperatura relatării și realitatea din teren. 
Strigătul supramodulat ”gool!!” l-ar putea 
justifica faza meciului, golul calificării, 
golul izbăvirii, golul golurilor, numai că 
radio-comentatorul premiat aplică rețeta 
„plămâni, coarde și decibeli” în orice 
împrejurare, chiar dacă, la 6-0, gazdele 
înscriu golul al șaptelea. Totul devine, 
astfel, o prostie copilărească, pe care 
copilăroșii americani o înregistrează pur și 
simplu, n-o califică profesional. La fel ar 
consemna și ”performanța” fotbalistului cu 
cel mai mare număr la gheată, ori isprava 
atacantului care sare cât mai sus la aut. Din 
păcate pentru urechile ascultătorilor, onor 
premiatul, simțind că nu-i capabil să 
încropească o descriere aptă a suplini 
absența imaginii, află „soluția” înlocuirii 
elementelor ținând de conținut ale meseriei 
cu găselnițe formale: precipitarea ritmului 
până la ininteligibilitate (același, indiferent 
de lentoarea sau vivacitatea partidei) și 
răcnetul neanderthalian „gool!!” Ba se 
crede chiar îndreptățit să afirme: „Am 
ascultat transmisiunile în direct la radio și 
tv ale meciurilor de fotbal din Brazilia, 
Argentina, Uruguay, Mexic, Portugalia, 

M O M E N T
Spania, Italia, Anglia, Germania și Egipt și 
am remarcat faptul că acei comentatori nu 
se pot compara cu felul în care descriu eu 
un gol”. 
     Chiar așa-i. Ăia nu-s penibili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ÎN SFÂRŞIT Ilknur Pintilie a 

născut… prin cezariană! Slavă Domnului 
că naşterea a fost în regulă şi nu a fost nici 
un car de transmisie al proteveului că o 
riscam în direct. După naştere, urmează şi 
botezul tardiv al Mamei Lucica, vestita 
vrăjitoare-ghicitoare-tămăduitoare-clarvă-
zătoare online, în 1,1 kg de lapte… de 
vacă… în direct, cum altfel. Titlu de-o 
şchioapă: „Laurette – o sarcină de efect!” 
(normal dacă pofteşte doar la brânză cu 
ceapă). Când credeam că am scăpat, afăm 
că Ramona Lăzuran a născut (culmea, tot 
prin cezariană) şi emoţionată foarte, a fost 
susţinută de… soacră. În tot acest timp, 
Irinel vizitează Muzeul Antipa, când de 
fapt, ar fi trebuit să fie expus într-un borcan 
cu explicaţia „Relicvă a cluburilor 
bucureştene, trăitor al Epocii de tranziţie, 
căsătorit cu un exemplar gaborian de 
Bacău”. La Maternitatea Polizu, internata 
cu tripleţi Nicoleta Luciu vorbeşte la 
telefon cu Măruţă despre pofte şi altele, 
reuşind să-i smulgă, pentru „colegele de 
suferinţă”, promisiunea de a le cumpăra… 
legume.  Urmează să aflăm că şi Monica, 
fostă Irinel, îndrăgostită de o chinezărie pe 
nume Lhamo, va aduce pe lume viitorul 
preşedinte al Europei, Monicu Lhamo, 
nimeni altul decât Salvatorul Omenirii din 
profeţiile babei Vanga. În tot acest timp, 
Nicoleta Luciu a născut tripleţi. No 
comment! 

* 
 

VINERI SEARA – marea premieră: 
emisiunea Oanei Roman. Primul invitat: 
Pepe. „Aviz amatorilor: Oana şi Pepe în 
direct”: într-un studio clasic, pe o canapea 
roşie, cei doi se întreţin ciugulind… 
seminţe (din floarea soarelui). Pepe: 
„Mâncaţi-aş(i) caşcavalul”. Apare şi 
Andrei Jilavu, pe post de Beckham: „Oana, 
orice ai nevoie, eu sunt aicea lângă tine”. 
Subiectul emisiunii: supărarea lui Giani, 
fratele mai mare al lui Pepe, care nu-şi mai 
poate face grătar în faţa/spatele blocului. 
Pepe scuipă seminţele şi ne destăinuie că   
i-a adus cadou Oanei, acum 10 ani, un 
porc(uşor). Reapare Andrei Jilavu, pe post 
de barman, cu o tavă de pateuţuri, care 
întreţin… emoţiile Oanei. Pepe: „Cu 
seminţele astea, vă rog…, aveţi cu mai 
multă sare? Aşa ni se face şi nouă puţină 
sete…”. Intră în platou, Nae şi Alberto. Îi 
las pe toţi în legea lor… 

 

* 
 

UN „ANALIST” RUS pe nume 
Şireaev Mihail Nikolaevici spunea recent 
într-un documentar: „Ucraina, Belarus, 
Georgia şi Moldova sunt părţi rupte ilegal  

din civilizaţia noastră şi noi nu putem să 
privim relaxaţi cum pe teritoriul nostru 
istoric, pe teritoriul Rusiei Kievlene şi al 
Imperiului rus oponenţii noştri duc un 
război dur pentru mentalitatea fraţilor 
noştri. Cu atât mai mult noi nu trebuie să 
cedăm Transnistria, zona de frontieră a 
civilizaţiei ruseşti, regiune unde 600 de mii 
de concetăţeni de-ai noştri, cu armele în 
mâini, au apărat individualitatea noastră. 
Demult nu mai avem unde ne retrage. În 
spate e Rusia”.  

Oare Moldova pe cine are în spate? 
Dar în faţă? 

* 
STĂ S-APARĂ mai de mult anunțatul 

„Manual de vrăjitorie. Carte de magie și 
vrăji”. Subtitlu: „cursuri de magie și 
vrăjitorie”. Din cuprins: cum să devii 
vrăjitor; fundamentele magiei; curs de vrăji 
și magie; însemne vrăjitorești; magia 
practică; despre ritualuri; alchimia; 
stăpânirea animalelor; bestiarul magic; 
vrăjitori moderni. Cum se vede, profesia de 
vrăjitor tinde să iasă de sub semnul 
improvizației și amatorismului, începând a 
fi ordonată științific și compartimentată pe 
direcții de acțiune. Tendința este să dispară 
vrăjitorul generalist, competențele urmând 
a fi partajate între confrați specializați pe 
domenii tot mai înguste și mai specioase. 
Este, de altfel, trendul întregii științe a 
veacului, chemată spre cercetare și 
cunoaștere tot mai „ascuțită” și mai adâncă. 
Medicina, de pildă, ne va putea oferi 
prestații specializate în chirurgia degetului 
mic, ori în patologia nării stângi. După  
cum aflăm parcurgând bogata rubrică 
„Ocultism” din publicația Click, vrăjitoria 
băștinașă s-a aliniat cu repegiune tendinței 
către îngustă specializare, urmând a furniza 
servicii tot mai aplicate și mai profesionist 
direcționate. Așteptăm cu legitim interes 
apariția „Manualului de vrăjitorie”. 
Promitem recenzare imediată. 

 
N. IRIMESCU  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRIMIM: În nr. 6-7/2011 din 

„Cronica veche”, într-un articol despre 
oraşul Iaşi, dna Camelia Gavrilă atribuie 
poetului Cezar Ivănescu sintagma „oraş 
metafizic”, cu referire la oraşul nostru, 
evident. De la prima lectură nu mi s-a părut 
a fi stilul poetului amintit, totuşi formula 
îmi era cunoscută. Am verificat şi am găsit 
poezia cu acest titlu în volumul de debut al 
lui Mihai Ursachi, Inel cu enigmă. Fostul 
student la filosofie concepe Iașul ca pe un 
oraş construit exclusiv din idei şi dacă ar 
trăi, poate că ar pleda şi el pentru Iași – 
capitală culturală europeană. Iată poezia: 
Oraşul metafizic: Oraşul acesta e 
construit din idei,/ Fiecare din cărămizile 
sale e o noţiune./ Deci pe bulevardul 
Terţiului Exclus,/ La demonstraţia cu 
numărul 77,/ silogismul Barbara, figura 
întâia,/ Aici locuiesc, într’o mare şi veche 
dilemă/ Din care nu ies niciodată.  

  prof. Magda NEGREA, Iași 
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