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Scrisoare de peste râu 
 

Dublă cetăţenie... 
 

Genul epistolar este unul deosebit. Autorul  mesajului îşi 
ţine în palmă sufletul sau poate inima şi se uită în ea ca într-un 
cristal în care se reflectă chipul dilatat al lumii. Acest gând 
mi-a venit, citind cartea  poetului şi cronicarului ieşean 
Nicolae Turtureanu, Dublă cetăţenie (13 scrisori), Editura 
DANA Art, Iaşi, 2009). 

Într-o notă informativă autorul, din start, îi explică 
cititorului că scrisorile sunt adresate unui prieten imaginar, 
dintr-o ţară imaginară, iar acest fapt, cred, denotă o şi mai 
multă francheţe. Pentru că atunci când scrii nimănui, de fapt, 
îţi scrii ţie. Este plăcerea de a te povesti ţie însuţi, precum 
zice Julien Green. 

Începute în 1991, scrisorile sunt un argument pro şi 
contra unor fenomene general umane şi sociale (mai mult sau 
mai puţin axate într-un timp şi un spaţiu concret), de a căror 
metamorfozare se bucură nebunii, dar profită ticăloşii. Sunt 
trecute în revistă mai multe destine şi întâmplări ce au 
anticipat acel moment crucial al revoluţiei, avantajându-i   
într-un fel sau altul. Autorul, prin reflectări vii, nuanţate, 
pamfletăreşti uneori, repovesteşte succint, ca un ghid-călăuză, 
istoria unui spaţiu („pământul nostru ospitalier”) cu oameni 
„sedentari” (care nu s-au „mişcat decât ca în tangoul lui 
Lenin...”), făcând trimiteri şi la vecinii ce „s-au arătat mult 
mai dinamici”. Mesajele au o alură dramatică, dar, totodată, şi 
burlescă, vis-à-vis de varii anomalii, gen Societatea Anonimă 
a Hoţilor Liberi S.R.L., „Marele Canalizator” sau impactul 
nefast ce l-au avut, prin timpuri, străvechile şi mult recitatele 
balade: la moldoveni „Mioriţa”, la munteni „Meşterul 
Manole” ş.a.m.d. 

Fiecare scrisoare argumentează destinele trunchiate ale 
unor oameni care, dacă nu rezistau tentaţiilor, repede îşi 
schimbau locaţia, vânzându-şi aproapele, ba şi propria fiinţă. 
E cutremurătoare, în acest sens, Scrisoarea a V-a, în care 
anonimul expeditor îi face mărturisiri destinatarului, de 
asemenea anonim. Sunt mesaje despre fratricidul modernizat, 
mult mai subtil şi mai perfid decât cel de la începuturile urii, 
acesta fiind dirijat dinafară prin „nevinovatele” trădări 
(„turnătorii”), dar şi dinăuntru, printr-o maşinărie diabolică, în 
stare să-l frângă pe oricine. Dar nu pe toţi! 

Oferind şi o doză de amuzament, aceste scrieri, de fapt, te 
fac să râzi cu un ochi, plângând cu celălalt, îndemnându-te, 
totodată, să înghiţi pastile-amintiri, cu aceleaşi personaje 
incredibile care eram noi, fericiţii, pentru că nu ştiam cât de 
fericită e o altă lume! Atunci când ne strecuram, ca prin 
minune, prin filtrul securităţii, spre a ajunge în lumea 
capitalismului în putrefacţie, una din misii era (altfel nu se 
putea!) „de a urmări ce fac, ce pun la cale transfugii 
români...” Citeşti cartea, suspectându-l ca un detectiv pe 
autorul scrisorilor, deşi, la un moment dat, nu mai poţi 
discerne cine e şi de unde vine acesta: din Kali-Buba sau a 
importat o Kali-Buba aici?! Acest paradox, această confuzie e 
provocată de trăirile şi retrăirile unei realităţi acerbe, dar şi 
bizare, cu marionete şi „nemulţumiţi pasivi”, pentru care unica 
gură de aer venea prin emisiunile radio „Europa liberă” sau 
„Vocea Americii” (ca o lume de vis din care, totuşi, te 
trezeai!). Realitate pe care am trăit-o, am ingurgitat-o şi din 
care am crescut toţi: Nicolae Turtureanu, şi eu, şi alţii. Numai 
că nu oricine o poate povesti! Autorul scrisorilor (care nu 
poate fi confundat cu autorul cărţii, căci de era să fie unul şi 
acelaşi, cartea purta un alt mesaj: patetic şi fals!) speculează 
cu sentimentele sacre: se autodemască, se blasfemiază, 
ascunzându-şi atât adevărata identitate, cât şi dorinţa de a 
obţine cu orice preţ statutul de martir. O dedublare perfectă, în 
care individul nu are nevoie nici de rude, nici de Dumnezeu. 
Se dezice! Din teamă, dar şi din vanitate.   

„Vedeam cu ochii mei cum, într-o clipă, se face şi se 
desface istoria...” scrie autorul anonim, uitându-se la toate 
transformările concomitent, cu ochi de profet şi de păgân. 
Astfel, ai impresia că acelaşi personaj devine un altul, 
înjumătăţit, în dependenţă de împrejurări (dar şi influenţat de 
spiritul gregar sau de interese meschine), luând mai multe 
înfăţişări, deşi rămâne la acelaşi chip... Unii încercau orbeşte 
să apere, distrugând, istoria, alţii, conştient, o distrugeau, 
pentru a-şi elimina urmele. Dedublarea personajului, în 
aproape toate cele Treisprezece scrisori (şi în titlu!), este 
motivată de autor prin explicaţia (care aparţine, fireşte, 
personajului său): „Am dublă cetăţenie... Şi ce-i rău în asta?, 
mi-ai putea replica. Atâţia omeni au cetăţenie dublă...” 

„Da, dar nu mă refer, stricto sensu, la calitatea mea de 
cetăţean, ci la dubla mea identitate, la faptul – ca să 
vulgarizez – că una vorbim şi alta fumăm. E o poveste lungă 
şi complicată, de aceea te-am şi luat pe tine drept confesor, 
întrucât eşti departe, iar reacţiile tale, chiar de m-ar pune la 
stâlpul infamiei, şi-ar pierde, pe drum, virulenţa.”  

Densitatea gândului, precum şi trimiterile, unele 
codificate, îi dau cărţii dinamism şi, în acelaşi timp, gravitate. 
Prin Dubla cetăţenie, Nicolae Turtureanu spune lucruri 
cunoscute din istorie sau din viaţa pe care am trăit-o cu toţii – 
şi cei din stânga, şi cei din dreapta Prutului (de peste râu, cum 
îi place dlui Turtureanu să zică), dar inedit este modul cum 
descoperă aceste adevăruri, cercetând paradoxala „Istorie a 
ţestoaselor, de la origini până în prezent”, pentru a spune 
lucrurilor cu totul altfel decât se văd cu ochiul liber. Mărturiile 
personajului, care se spovedeşte prin scrisori, se deosebesc de 
felul cum le-ar înşirui un simplu cronicar!  

Cartea e o îmbinare armonioasă a realităţii bolnave de 
orgoliu cu nebunia şi ficţiunea impresionantă, parabolică, care 
convinge cititorul de existenţa unei Kali-Buba (o insulă-
paradis  al broaştelor ţestoase), unde „au fost lupte grele, între 
două triburi rivale, pentru cucerirea puterii” şi unde „Cum se 
întâmplă peste tot în lumea modernă, pe unii i-au susţinut şi 
înarmat americanii, pe alţii – ruşii...” 

La finalul lecturii eşti într-o stare de imponderabilitate. 
Bineînţeles,  doar făcând abstracţie de personajul-autor al 
epistolelor, de mila şi dezgustul provocat de faptele acestuia. 
Apoi, de jena faţă de neamul tău şi de întreaga omenire. Atâta 
lume bună putea fi acest personaj odios! „Comitetul ştia ce 
ştia, avea informatorii lui, pensionarii, casnicele, cărora nu le 
scăpa nimic...”. Numai că nu oricare dintre aceştia ar fi recurs 
la confesiuni epistolare! De mult n-am citit ceva atât de 
neobişnuit ca structură şi ca mesaj. Citisem  câteva poeme   
de-ale lui Nicolae Turtureanu, îl cunoşteam ca autor, dar cam 
atât! M-a surprins plăcut (aceasta fiind bucuria fiecărui 
cititor!) să descopăr, în Dublă cetăţenie, gânduri pe care le am 
şi eu. Bunăoară, şi eu cred, că: „Istoria noastră, poveştile şi 
amintirile din copilăria poporului român sînt pline de 
întruchipări, reale sau fanteziste... Şi pentru prima dată în 
milenara sa istorie, românul a votat Soarele... Astfel, nu doar 
că am făcut insolaţie, dar ne-am şi ars...” 

După o lectură aparent ciudată, dar cu o încărcătură 
explozivă, aş vrea să închei  cu un gând sustras din finalul 
cărţii: „Este limpede că am (a) fost şi eu (el) complice la 
ritualul de iniţiere... pentru declanşarea operaţiunii 
ŢESTOASA DE BAGA”... 

Claudia PARTOLE 
 

• 
 

Scrisoare din New York 
 

Altfel despre Luther 
 

Am citit articolul despre antiiudaismul lui Luther 
(Rădăcini ale antisemitismului, în „Cronica veche”, nr. 9, 
2011, p. 20, n.n.). Este știut faptul că marii reformatori ai 
creștinismului au fost critici înverșunați ai evreilor. Motivul? 
În majoritate ei erau exaltați de un fanatism și de un mod 
zelos, pasionat, de a crede în Christos. Ca rezultat al acestui 
fel de a-L iubi pe Mântuitorul nostru au promovat excesele de 
toate felurile, de la cele scrise, până la încurajarea actelor de 
violență împotriva evreilor. Biserica ortodoxă, la rândul ei, în 
sudul Rusiei și în Basarabia, a încurajat ura împotriva celor ce 
l-au ucis pe Mielul lui Dumnezeu, iar pogromurile din această 
zonă a Europei de Est au fost premergătoare Holocaustului. 
Îndoctrinarea a început însă cu mult mai devreme. Încă de la 
început, din primele momente ce au urmat morții lui Christos, 
s-a hotărât că vina a fost a evreilor și nu a romanilor, după 
cum s-a scris în Noul Testament. În prezent, acesta este 
revizuit de către Biserica Catolică, ce se simte vinovată că nu 
a protestat în niciun fel la actele atroce comise de Gestapo-ul 
german și care, în zilele noastre, pune o parte din vină pe 
umerii romanilor, chiar  pe ai lui Pilat. Gestul simbolic al 
acestuia, de a se spăla pe mâini, după ce îl predă pe Christos 
gloatei, este, în mod suspect, uitat în zilele noastre. Acest 
episod nici nu se mai pomenește în biserici, când se citesc 
paginile din Noul Testament, cu toate că, din cauza 
simbolismului său, a intrat în folclorul tuturor culturilor 
occidentale. Luther a fost un tip genial, posedat de o iubire 
pentru Christos ce depășea mult nevoia credinței în 
Dumnezeu. Traducerea Bibliei a fost un act de o importanță 
covârșitoare pentru toate bisericile creștine. Catolicii au fost în 
stare să înțeleagă mesajul lui Christos în limbile repective al 
țărilor în care se aflau. Importanța cea mai mare a lui Luther 
însă, a fost unificarea limbii germane. Cei din nordul 
Germaniei nu se puteau înțelege cu cei din sud după cum cei 
din răsărit habar n-aveau ce le spuneau cei din apus. 
Dialectele germane se deosebesc și astăzi acut între ele. Din 
cauza traducerii  Bibliei și a adoptării  limbii folosite de Luther, 
au putut în cele din urmă nemții să se înțeleagă între ei.  

 

George FOCA RODI 
 

(continuare în pagina 20) 

Scrisoare din Suceava 
 

Istorioară cu „baroni locali” 
 

Distinsul cărturar Dimitrie Vatamaniuc, membru 
corespondent al Academiei Române, ajuns, acum la 
venerabila vârstă de 91 de ani, personalitate  binecunoscută 
prin demersul constant pentru valorile limbii şi literaturii 
române, n-are liniştea necesară spre a-şi petrece zilele 
senine ale vârstei, atunci când revine pe plaiurile natale. 
Locul său de obârşie (Suceviţa) a devenit, de o vreme, 
motiv de neplăceri şi întristare atunci când Domnia Sa îşi 
permite un răgaz de întoarcere într-acolo, adică de revenire 
pe pământul copilăriei sale. 

Am fost în această vară la casa sa de vacanţă din 
Suceviţa, retrasă sub coama unui deal, şi m-am văzut 
nevoit să reţin neplăcerile ce se răsfrâng asupră-i. 
Necazurile la care mă refer – despre care aflasem din 
diverse relatări – se datorează comportamentului brutal (ca 
să nu-i zic altfel) al celor doi vecini, fraţii Samoilă şi 
Constantin Luchian, ce-şi flutură cu aroganţă impertinenţa 
specifică acestor vremuri şi mândria cinică.  

Totul a pornit de la  închiderea drumului de trecere  
prin faţa gospodăriilor Luchienilor, drum public, desigur, şi 
care izolează locuinţa academicianului Vatamaniuc şi 
celelalte case aflate pe această uliţă. S-au şi pus, acolo, 
temeliile – din beton – ale unui gard solid, care blochează 
orice posibilitate de  traversare dintr-o parte în cealaltă. 

Sfidătoarele argumente ale celor doi „întreprinzători” – 
după care drumul în cauză ar fi fost vândut sau concesionat 
– nu-s altceva decât încălcări grosolane ale normelor 
legale, de care fraţii Luchian nici nu se mai sinchisesc. 
Primăria Suceviţei, într-o fază iniţială, a contestat 
versiunea acestora. De reţinut este faptul că mutarea căii de 
trecere n-a fost decisă de consiliul local, ci numai de Ioan 
Onofrei, primarul Suceviţei. Despre acesta din urmă nu se 
pot emite opinii favorabile, atâta vreme cât numitul şef de 
obşte nu pare a fi  străin de stimulentele celor doi Luchieni. 
Altfel nu se explică nici într-un fel neutralitatea sa atunci 
când vine vorba de fraţii Luchian. Noi înşine nu am putut 
sta de vorbă cu primarul, întrucât acesta ne-a evitat, 
spunând că se află la Rădăuţi. De dimineaţa până seara, 
dacă nu şi noaptea… 

Acad. Dimitrie Vatamaniuc, în afară de maldărul de 
petiţii adresate diverselor foruri, a apelat la audienţe şi 
intervenţii directe la Prefectura Sucevei şi la Consiliul 
Judeţean Suceava. Din păcate, aceste întrevederi nu s-au 
finalizat decât cu simple amabilităţi ale liderilor respectivi. 
Şi atunci ce se poate deduce?  

Să mai adăugăm un amănunt edificator: calea ce duce, 
peste deal, la Schitul Furcosu, a fost luată în stăpânire de 
aceiaşi fraţi Luchian. Şi toate astea, fără ştiinţa sau 
aprobarea consiliului local din Suceviţa, ca şi a cetăţenilor 
ce beneficiază de zona în cauză.  

 Impertinenţa acestor „baroni locali”, nestăvilita lor 
aroganţă îi face să se considere invincibili, dacă nimeni nu 
intervine.  

Ce se va întâmpla, totuşi, atâta vreme cât eforturile 
acad. Dimitrie Vatamaniuc de a înştiinţa mai toate 
instituţiile şi autorităţile abilitate rămân fară ecou? Şi până 
când? vine nedumerirea firească, mai ales că întregul 
conflict se rezumă, în definitiv, la un fapt aparent oarecare, 
din care pornesc şi se amplifică frustrări greu de suportat. 
Este posibil ca o personalitate de talia cărturarului Dimitrie 
Vatamaniuc să fie batjocorită de proasta creştere şi de 
obrăznicia nesancţionată a doi indivizi prosperi, dar lipsiţi 
de respect? 

 

Ion BELDEANU 
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Două evenimente culturale importante, 
aniversarea revistei „Bucovina literară”, 
apărută în 1941 la Cernăuţi şi reluată după 
1990 la Suceava, şi ediţia cu numărul 43 a 
Festivalului Naţional de Poezie „Nicolae 
Labiş”, m-au ţinut mai bine de jumătate de 
săptămână, la mijlocul lunii trecute, într-o 
minunată toamnă bucovineană. Simt nevoia 
să le mulţumesc prozatorului Constantin 
Arcu, actualul redactor-şef al revistei, şi 
poetei Carmen Steiciuc, curatorul festivalului, 
pentru amabila lor invitaţie. Şi pentru modul 
exemplar în care au decurs „ostilităţile”, şi 
pentru faptul că mi-au prilejuit revederea unor 
scriitori, pe care-i simt apropiaţi, din ţară, dar 
şi de la Chişinău sau din Nordul Bucovinei, 
precum Ion Mureşan, Liviu Ioan Stoiciu, Radu 
Aldulescu, Radu Mareş, Leo Butnaru, Ilie 
Zegrea, Vasile Tărâţeanu, Lora Bostan, 
eminent filolog, soţia regretatului Grigore 
Bostan, Gellu Dorian, Adrian Alui Gheorghe 
şi alţii, dar mai ales pentru ziua de joi 
petrecută la Cernăuţi. De douăzeci de ani, de 
la „spargerea” Uniunii Sovietice, tot vreau să 
ajung acolo, dar mereu n-a fost să fie. Abia 
acum a fost să fie şi, probabil, de puţine ori 
am fost mai bucuros de o călătorie în ultimii 
ani, deşi nu sunt chiar un ins care stă locului.  

Am fost bucuros, însă şi foarte emoţionat 
călcând într-un loc care, pentru bunicul şi 
chiar pentru tatăl meu, era unul la îndemână, 
era tot acasă, deşi, până la război, au trăit  
puţin mai la Sud. Am fost bucuros şi trist în 
acelaşi timp, percepând situaţia dificilă a 
comunităţii româneşti de acolo, de care 
autorităţile noastre par să fi uitat cu totul, deşi 
tratatul cu Ucraina prevede măsuri de sprijin 
şi protecţie. În fapt, şcolile în limba română 
sunt pe cale să dispară, limba română 
urmând să nu mai fie limbă de predare, ci 
doar „limbă străină” ca oricare alta. Puţini 
ştim că, aşa cum la Chişinău s-a dat o luptă 
pentru limba română ca limbă de stat, s-a 
desfăşurat una la fel de dificilă la Cernăuţi, 
pentru limba română ca limbă de predare în 
şcolile din comunităţile româneşti. Dacă 
această măsură va fi dusă la îndeplinire, ar 
urma să afecteze zeci, poate sute de şcoli 
situate, mai ales, în satele dintre frontieră şi 
Cernăuţi, sate cu populaţie compact 
românească.  

O populaţie care numără aproape 
200.000 de persoane, după ultimul 
recensământ oficial, şi circa 250.000, după 
cifra oferită de organizaţiile româneşti, 
probabil mai exactă. Greşesc, autorităţile 
noastre îşi aduc aminte de ei atunci când, la 
Consulat, li se solicită între 30 şi 70 de euro 
pentru o viză de 5 zile, salariile lor fiind de 
circa 100 de euro. Dacă i-ar uita numai 
autorităţile ar fi una, dar îi uităm şi noi! La 
Simpozionul Internaţional „Probleme actuale 
de filologie română”, organizat de Catedra de 
filologie română şi clasică, delegaţia 
Universităţii din Cluj, aflată în relaţie 
instituţională cu cea din Cernăuţi, a strălucit 
prin absenţă, trimiţând o telegramă de 
felicitare, deşi fusese înscrisă în program. Şi, 
totuşi, la simpozion, au ajuns oameni care 
stau mai departe – nu doar la Iaşi, ci şi la 
Craiova, Bucureşti, ba chiar şi din Statele 
Unite, Canada şi Noua Zeelandă.   

 

 

RAIUL NU ARE  
FORMĂ DE CIZMĂ 

 
Înainte de a pleca la drum cu proiectul   

„O patrie, două patrii”1, mă gândeam şi notam pe 
Facebook că de ani buni aud de români care 
pleacă în Italia... Dintre rude, prieteni, vecini, 
foşti colegi de şcoală sau cunoştinţe vagi mereu 
auzi că a mai dispărut câte unul, supt de vertijul 
străinătăţii. Pleacă bărbaţi şi femei, tineri şi 
vârstnici, şomeri şi oameni de afaceri, salahori, 
măcelari, buldoexcavatorişti, bibliotecari, medici 
sau preoţi, inşi fără diplomă sau cu postdoc, 
borfaşi şi oameni la locul lor, ortodocşi, catolici 
sau neoprotestanţi... E intrigant, nu? Profesoare 
de greacă şi latină merg în vacanţa de vară să facă 
menaj, muncitori sau funcţionari împovăraţi de 
rate merg în concediu la cules măsline. Există în 
România sate decimate de emigraţie, unde fiecare 
bătrână are telefon mobil şi orice puşti conexiune 
internet.  

Îmi imaginez că acolo în Peninsulă există o 
Românie mai mică, cu accent italian, mai notam 
eu. Vreau să stau de vorbă cu ei, să văd cum 
trăiesc, să-i întreb care le e viaţa şi dacă visele li 
s-au împlinit. Vreau să-i ascult şi să-i înţeleg. 
Didier Ruef, prietenul meu elveţian, vrea să-i 
fotografieze. Împreună dorim să facem o carte. 
Desigur, mi-e un pic frică. Presupun că acolo e 
bine, chiar foarte bine, de vreme ce a rămas atât 
de multă lume... Sper să nu fie atât de bine încât 
să nu mă mai întorc. 

Ei bine, de curând m-am întors din centrul 
Italiei, acolo unde s-a desfăşurat prima din cele 
trei etape ale proiectului. Am întâlnit şi am stat de 
vorbă cu mulţi români, adesea pe îndelete. Cu 
certitudine, raiul pe pământ nu are formă de 
cizmă. Cei mai mulţi dintre românii din Italia 
muncesc din greu şi nu o duc strălucit. De cele 
mai multe ori abia întind banii de la o lună la alta 
ca să mai poată trimite ceva în ţară. Şi totuşi, 
aparent paradoxal, aproape niciunul nu s-ar 
întoarce în România. Dacă cei plecaţi de mai 
puţin de patru-cinci ani încă mai au ezitări, cei 
„cu vechime” privesc rămânerea lor în Italia ca pe 
o consecinţă nu neapărat dorită, dar de neocolit 
sau, eventual, ca pe un sacrificiu pe care trebuie 
să şi-l asume până la capăt. Excludem de aici 
minoritatea celor instalaţi cu tot cu familie, care 
nu urmăresc programe TV româneşti, nu sunt 
interesaţi de scena politică din România şi 
vorbesc cu copiii în italiană în casă, într-un efort 
radical de integrare, aceasta ar merita o discuţie 
separată.  

Punând cap la cap motivaţiile individuale ale 
refuzului de a se întoarce în ţară, tabloul se arată 
destul de nuanţat. Unii evocă pierderea 
prietenilor, a cunoştinţelor şi implicit a relaţiilor 
de sociabilitate care i-ar putea ajuta să găsească 
un loc de muncă. Unii simt că s-au 
deprofesionalizat în meseria lor de bază 
(contabili, profesori) şi că au înaintat în vârstă, 
ceea ce le poate pune serioase probleme la 
angajare. Unii şi-au adus copiii, care au început 
şcoala în italiană, şi se simt datori să-i ţină până 
termină universitatea, pentru a avea o diplomă 
mai bine valorizată decât cele româneşti. Unii ar 
resimţi întoarcerea ca pe un eşec, mai ales că, 
psihologic vorbind, le-ar fi greu să mai lucreze 
pentru 200-300 de euro pe lună... E greu de 
evaluat în ce măsură nu vor să se întoarcă şi cât 
nu mai pot să se întoarcă. 

Oricum, dincolo de aceste motivaţii, există o 
temere difuză, o lipsă cronică de încredere că 
lucrurile merg spre bine în România. Mulţi dintre 
ei urmăresc cu atenţie ştirile ce sosesc din ţară, la 
televizor sau discutând online cu prietenii. Şi cei 
„cu vechime”, dar mai ales „şovăielnicii” au 
momente reţinute de bucurie atunci când veştile 
din ţară sunt proaste. Acestea le confirmă că 
decizia lor a fost bună şi pentru o perioadă se simt 
liniştiţi, îndurând mai uşor eventualele vitregii ale 
străinătăţii. 

 

                                     Dan LUNGU 
 

1 Proiect finanţat de Institutul Cultural Român 
prin Institutul Român de Cultură şi Cercetare 
Umanistă de la Veneţia. 

Biblioteca de carte românească a Catedrei 
este atât de sărăcuţă că te înduioşează. 
Publicaţiile româneşti sunt aşa de rare, de 
parcă ar fi tipărite pe foiţă de aur, nu pe o biată 
celuloză. Deocamdată, conducătorii de reviste 
culturale, aflaţi în vizită acolo, am decis să 
trimitem, prin bunele oficii ale „Bucovinei 
literare”, publicaţiile noastre Catedrei şi 
organizaţiilor româneşti de la Cernăuţi. Nu ar 
strica dacă şi editurile noastre importante, fie şi 
scotocind prin stocuri şi depozite, ar mai trimite 
cărţi, biblioteca având nevoie, în egală măsură 
de clasici, de literatură curentă şi de cărţi de 
istorie, critică şi teorie literară. 

Am amintit despre organizaţiile româneşti 
de acolo. Şi aici există o problemă – există trei 
organizaţii de dimensiuni importante, dar 
relaţiile dintre ele sunt conflictuale. Se acuză 
unele pe celelalte că sunt infiltrate de KGB! 
Dacă ar fi vorba despre competiţie ar fi 
excelent, dar lucrurile merg între boicotarea 
reciprocă a activităţilor şi schimbul dur de 
etichete. Bun, românii sunt români oriunde ar 
trăi, doar că de această dezbinare cineva, care 
o şi manipulează, fără îndoială că profită din 
plin. Şi, de bună seamă, nu comunitatea 
românească. Poate liderii acestor organizaţii ar 
trebuie să se aşeze la o masă rotundă, să-şi 
spună ce au de spus, oricât de dur, dar apoi să 
încerce să lucreze împreună pentru binele 
comunităţii pe care o reprezintă. 

Cernăuţi-ul mi s-a părut cel mai frumos oraş 
care a făcut vreodată parte din România, inclusiv 
cele care fac parte şi acum. Prin nu ştiu ce 
miracol, regimul sovietic nu a distrus oraşul vechi, 
cum au procedat comuniştii noştri mai ales cu 
centrele oraşelor din ţară, iar în ultimii douăzeci 
de ani, acesta a fost renovat aproape în 
întregime. Strada comercială pietonală 
„Kobilianska”, alte străzi sau ansambluri de clădiri 
mi-au evocat Cracovia, Praga sau Viena. Ba 
chiar „Kobilianska” mi s-a părut mai frumoasă 
decât suratele ei din acele oraşe mult mai 
celebre, fiind mai largă şi având inscripţionat 
continuu pe bordura care separă trotuarul de 
strada propriu-zisă, numele Cernăuţiului în toate 
limbile locuitorilor, în  timp, ai acestor meleaguri – 
în germană, cehă, polonă, ucraineană, maghiară, 
idiş, ebraică, română etc. 

Clădirea Universităţii, fosta reşedinţă a 
Mitropoliei Bucovinei, clădirea Primăriei, o 
mulţime de alte clădiri publice, hoteluri, dar şi 
foste reşedinţe private de pe vremea imperiului 
de dinaintea celui sovietic, sunt adevărate bijuterii 
arhitecturale. Iar în straiele recent primenite, chiar 
puteau rivaliza cu construcţii identice din mari 
metropole ale lumii central-europene. Am fost 
foarte bucuros că au scăpat războiului şi apoi 
buldozerelor, cum nu au scăpat atât de multe 
clădiri frumoase şi faimoase din urbea noastră – 
de la Academia Mihăileană la fostul Circ „Sidoli”, 
cinematograful „Ilie Pintilie” în copilăria mea, şi 
de la „Pomul Verde”  la cartierul evreiesc în 
întregul său. Şi, pentru că a venit vorba, la 
Cernăuţi, ca şi în Kazimierz-ul Cracoviei, 
cartierul evreiesc era aproape în întregime 
renovat! Voi reveni la Cernăuţi, cu siguranţă, va 
trebui să revin! 

 
 

Liviu ANTONESEI

 

„CÂNDVA,  
ÎN TINEREŢE,  

O DATĂ,  
AM FOST ŞI EU 

ROMÂN…” 
 

Călătorim spre Bugeac – sudul 
Basarabiei – acest teritoriu istoric – 
veritabilă „monedă de schimb” în secolul al 
XIX-lea între ruşi şi turci şi adjudecat, 
postbelic, de soviete. Prima oprire – la 
Cahul, într-un târg atât de vecin de Prut. În 
cadrul lucrărilor Simpozionului Interna-
ţional „Românii din afara graniţelor ţării”1 
ne întâlnim cu intelectuali iubitori de 
românism din Basarabia, ale căror 
comunicări au atins o problematică diversă, 
circumscrisă, deopotrivă literaturii şi 
istoriei, cu o frumoasă trecere în revistă a 
activităţii ASTREI basarabene şi a 
interferenţelor acesteia cu personalităţi-
simbol ale istoriei noastre. 

Periplul a continuat spre Odesa, cea 
vremelnic sub români. Consulatul General 
al României de la Odesa, pe lângă 
funcţiunile seci, administrative, încearcă 
constant şi la nivel instituţional să menţină, 
în limite europene, măcar, identitatea 
naţională a etnicilor români din regiune. 
Datele oficiale ale recensământurilor vin în 
sprijinul punerii între paranteze a românilor 
de aici – speculând invenţia juridico-statală 
limbă moldovenească-cetăţean moldovean, 
oficialităţile ucrainene încearcă, şi reuşesc, 
sporirea artificială a acestei minorităţi 
moldoveneşti, în fapt, româneşti. Nu ne 
rămâne, decât, inteligent, gradual şi 
constant, să construim punţi şi realităţi 
solide, şi aceasta, firesc, la toate nivelurile, 
începând cu cel al leadership-ului. 

Oraşul-port respiră, încă, imperial, 
scăldat de Marea Neagră (spre care s-a 
râvnit atât de mult) şi este, şi astăzi, privit 
de sus de ţarina Ecaterina, ctitor al aşezării 
moderne. Band-ul din taverna în care am 
poposit pentru câteva ceasuri ne-a 
identificat, interpretând o reprezentativă 
piesă românească din repertoriul interna-
ţional – semn de civilitate şi apropiere faţă 
de Europa. 

La Cetatea Albă am simţit, prin 
atmosferă, peisaj şi cuvânt, discontinuităţile 
istoriei. În timp ce zidurile de secol XVIII-
XIX ale cetăţii turceşti Akkerman închid 
crâmpeie de viaţă economică ştefaniană, 
secolul al XX-lea îşi arată efectele totalitare 
printr-o replică-motto a bătrânului vânzător 
de ilustrate: „Cândva, în tinereţe, o dată, am 
fost şi eu român…”. Cu aceste ecouri am 
pornit spre comunitatea românească din 
Ismail, unde un inimos ansamblu folcloric, 
„Dor basarabean”, coordonat de tânărul 
Anatol Popescu, ne-a oferit un spectacol, 
cu adevărat, emoţionant. Am legat spusele 
bătrânului de la Cetatea Albă cu 
deschiderea sincer-românească şi jocul 
tinerilor din Ismail. Cu susţinerea Statului 
român, prin multiplicarea proiectelor 
transfrontaliere ale ASTREI ieşene, trecutul 
complicat ar putea fi depăşit de tineri, cum 
sunt cei din Ismail, prin afirmarea propriei 
vocaţii europene. 

 

Lucian SAVA  

1 În perioada 9-14 noiembrie 2011, 
Asociaţiunea ASTRA, prin Despărţământul 
„Mihail Kogălniceanu” Iaşi, cu sprijinul Depar-
tamentului pentru Românii de Pretutindeni, a 
organizat la Iaşi, Cahul, Odesa, Cetatea Albă şi 
Ismail, Simpozionul Internaţional „Românii din 
afara graniţelor ţării. România-Moldova-
Ucraina. Împreună spre Europa”, la care au 
participat peste 50 de specialişti din cinci ţări. 

BUCUROS ŞI TRIST… 
LA CERNĂUŢI, 

„România este singura ţară  înconjurată  de români” 
                                                                                     N .  I o r g a 
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Coborând pe strada Lascăr Catargiu, dinspre 
Institutul de Istorie „A.D. Xenopol”, la intersecţia cu 
strada Vasile Conta, se pot vedea, încă, ruinele unei 
case de secol XIX. Ieşenii numesc aceste ruine „Casa 
Xenopol”; într-adevăr, aici a locuit istoricul şi filosoful 
Alexandru D. Xenopol (1847-1920) împreună cu cea 
de-a treia soţie, Coralia (sau Riria, născută Gatoschi), 
între anii 1908-1915.  

În Lista cu bunurile din patrimoniul public şi privat 
de interes local, realizată de Inspectoratul pentru 
Cultură al Judeţului Iaşi (1993), Casa A.D. Xenopol 
este datată ca fiind de la începutul secolului al XX-lea 
(stil baroc). În Lista monumentelor istorice, realizată de 
Ministerul Culturii (2004), Casa A.D. Xenopol este 
datată ca fiind de la sfârşitul secolului al XIX-lea. La 
Arhivele Statului Iaşi, casa apare menţionată abia în 
anul 1904, când, la Primăria Iaşi, a ajuns o sesizare 
referitoare la o iminentă prăbuşire a unui zid 
despărţitor. 

După moartea lui A.D. Xenopol, imobilul a ajuns în 
proprietatea unui urmaş, Sigmunt Diamant, care 
închiriază casa C.F.R.-ului. În anul 1950, casa este 
naţionalizată de regimul comunist. Ca şi alte imobile 
naţionalizate, şi acesta devine între anii 1950-1990, 
sediul mai multor instituţii de stat.  

După 1990, în buna tradiţie anterioară, imobilul 
......... 

Noul proprietar negociază cu Statul român 
vinderea casei-monument istoric, însă în urma unui 
aviz nefavorabil din partea Ministerului Finanţelor, 
casa intră începând cu anul 2011, într-un proiect 
european de reabilitare, urmând a fi restaurată 
respectându-se proiectul casei vechi şi restricţiile 
impuse de includerea în categoria monumentelor 
istorice.  

 „De ce o anumită persoană s-a zbătut să obțină 
casa Ririei Xenopol? Nu există răspuns. Ne 
confruntăm cu absurditatea pură, curată. Nu există 
răspuns. Se prefac că păstrează cutare clădire, dar 
fac orice ca să se distrugă de la sine și nu e foarte 
greu pentru o clădire care are un veac și care ar 
avea nevoie de îngrijire. Dacă o ajuți să cadă, ea 
chiar va cădea și probabil că scopul acestor ciudați 
proprietari ăsta e: ca acele edificii să se 
prăbușească de la sine și ei să răsufle ușurați. Da, 
le rămâne terenul liber și ridică acolo un nou 
monument arhitectonic, care va rămâne în memoria 
Iașului și va ilustra anul de grație 2010”, spunea 
scriitorul Valeriu Gherghel într-un film documentar 
ilustrativ pentru situația Iașului vechi, „Salutări din 
Iași” (producător și realizator: Dragoș Zămosteanu). 

Începând cu luna iulie a anului 2011, proiectul 
demarează şi declanşează mai multe controverse 
în rândul cunoscătorilor istoriei Iaşului. Răspunsul 
proprietarului rulează zilnic pe un post local de 
televiziune, precizându-se că „Lucrările se 
desfăşoară în cadrul unui proiect finanţat prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 4 – Sprijinirea mediului de afaceri 
regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1. – 
Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a 
afacerilor de importanţă locală şi regională, 
conform graficului de lucrări, având toate 
autorizaţiile şi avizele necesare în acest sens”. 

Într-un comunicat de presă, proprietarul 
imobilului se explică: „lucrările se vor executa 
pentru reconsolidarea şi modernizarea clădirii 
monument istoric, precum şi extinderea prin 
demolarea unei anexe a clădirii, ce a fost alipită 
ulterior, în secolul XX, clădirii monument şi care nu 
se încadrează în aceeaşi categorie. Totodată ne 
cerem scuze celor din vecinătatea clădirii, pentru 
disconfortul creat de lucrările de demolare a 
construcţiei anexă, cu toate că s-au luat toate 
măsurile necesare pentru prevenirea acestui 
discomfort, activitate ce sperăm să fie finalizată în 
cel mai scurt timp posibil”.  

Ne întrebăm firesc dacă este bine că se pun la 
pământ casele de altădată, acele „ruini în care se 
mai adăpostește un gând” (G.M. Cantacuzino) – 
adevărata carte de identitate a Iașilor de odinioară. 
Răspunsul, cunoscut de toți, oricum, vine prea 
târziu. 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

„RUINI  ÎN  CARE SE MAI  
ADĂPOSTEȘTE UN GÂND”

deserveşte diferite fundaţii şi instituţii, ca: Partidul 
Laburist, Fundaţia „Neamul Românesc”, Universitatea 
„Mihai Eminescu”, Institutul „A.D. Xenopol” sau 
Parchetul Militar. Unul dintre urmaşii lui Sigmunt 
Diamant, va intra, în cele din urmă, în posesia clădirii, 
vânzând-o unui om de afaceri. 

ISTORIA HIEROGLIFICĂ A LUI MIHAI PÂNZARU – PIM 
Într-o galerie în „plein air”-ul străzii 

Lăpuşneanu din Iaşi, pe parcurs de week-end, 
la început de novembre, artistul plastic 
sucevean Mihai Pânzaru – Pim a oferit lumii în 
mişcare urbană şansa unui popas printre  
personajele unei menajerii grafice intitulate 
„Hazoon Politikon”. Expoziţia împleteşte 
ineditul unei duble experienţe asumate de 
autor: transferarea unor personaje ale lumii 
politice actuale în zona  arcanelor ezoterice 
(domeniu asupra căruia artistul s-a aplecat cu 
studioasă atenţie) unde figurile sunt sublimate 
de simbol, de fabulaţia care adaugă, subliminal, 
plusul de comentariu. Este, în sine, ca noutate 
de experiment,  o restaurare a desenului din 
zona miniaturiştilor medievali – răul, 
netemeinicia, netrebuinţa demagogică întru-
pându-se în jivine ce crează disconfort, 
atitudine. De aici şi uimirile diferite în 
receptarea expoziţiei. Mesajul, după unii, ar fi 
deteriorarea profundă a aşa-zisei clase politice, 
anunţarea momentului trecerii acesteia în zona 
lipsei de interes public, generozitatea artistului 
oferind exemplarelor studiate şansa unică de a 
rămâne în sala istoriei prin memoria desenului 
şi atât. În sine,  prin lipsa de preferenţialitate, 
satira artistului nu are un parti pris, o anume 
.......

angajare, ci este o filipică în care 
dresorul/artistul face eforturi vădite în 
menţinerea unei relaţii securizate între privitori 
şi jigăniile gata să facă saltul muşcăturii din 
interiorul zonei de existenţă, casta politică.  

Artistul, ca om al cetăţii, părăseşte zona 
contemplativă oferind privitorului şansa de a-şi 
măsura propriile sentimente/resentimente, doza 
de posibilitate acţională, de salvare în jungla 
politică care triumfalizează resorturile benefice 
sieşi ale tranziţiei. Istoria hieroglifică a lui PIM 
este una de atitudine, un exorcism al tăcerii 
care vorbeşte prin simbol, personajele zoo-
politice nereuşind, nici nu s-a vrut asta, să ofere 
privitorului şansa unui zâmbet ci finalitatea 
unei grimase. Alb-negrul nefardat de culoare, 
discursul esopian este unul tragic, satira 
obligând privitorul din actualitatea aceasta să 
recompună povestea fiecărui personaj, să 
redescopere umorile care le devorează, trufiile 
gonflabile, nimicnicia în finalul reiterării 
mentale a parcursului expoziţional dar şi al 
celui biografic. De aici şi argumentaţia de 
eveniment rostită cu persuasiune tragică, cu un 
catharsis neconsumat deplin, de criticul de artă 
Valentin Ciucă. Sigur, având în vedere 
efemeritatea întâlnirii, dincolo de punctarea 

valorii pe ansamblu a artistului, criticul a 
evocat transferarea discursului analitic în sala 
de cronică a gazetelor culturale. Personal sunt 
convins că reiterarea expoziţiei de la Iaşi 
trebuie să fie însoţită de coperţile unui album, 
fabulele şi fabulaţiile lui PIM impunând fluxul 
unor reveniri, al unor meditaţii, al unei 
adânciri a semnificaţiilor graficii propuse sub 
un titlu aparent  bonom: „Hazoon Politikon”, 
tradus în replică imediată, „politicieni de mai   

mare râsul”. Densitatea de gură ştirbă a 
massmediei ieşene la eveniment m-a 
convins de iminenţa debutului unei noi 
campanii electorale, unii dintre străluciţii 
condeieri fiind plecaţi, exact în acea 
perioadă, într-un pelerinaj ecumenic orga-
nizat în zona vulcanilor noroioşi sau în alte 
superbe zone de bursă sponsorială.  
 

Abe 

Fotografie de Corneliu Grigoriu 
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HALAL  
CRITERII! 

 

 Cu emoție aflăm că vitalitatea culturală a Iașului este la 
jumătate cât al Clujului și situează capitala Moldovei undeva, pe 
locul VI în țară (e-un progres: în 2009, am fost pe 8, dar nu s-a 
sesizat nimeni!), la nivelul orașului Alba Iulia și mult în urma urbei 
Sf. Gheorghe. Concluzia cercetării o semnează CCCDC, adică, 
Centrul de Cercetare și Consultanță în Domeniul Culturii, organism 
serios, câtă vreme funcționează în subordinea Ministerului Culturii. 
Sigur că, probând astfel de contra-performanță într-ale vitalității 
culturale, Iașul nici n-ar mai trebui să-și prezinte candidatura la 
titlul de Capitală Culturală Europeană în 2020. O fi având orașul 
ceva aură culturală, dar, cum atestă cercetarea ministerială, vitalitate 
n-are. N-are, adicătelea, puls, n-are tensiune; într-un cuvânt, Iașul 
cultural nu trăiește, cel mult vegetează – dacă nu cumva o fi și 
răposat de-a binelea. Sigur că fiecare ieșean își poate avea (și 
clama) ofurile  lui privind destinele culturale ale urbei, iar cei 
implicați direct, cu și mai multă îndreptățire. Ceea ce nu înseamnă 
că se cuvin acceptate fără replică tot soiul de categorisiri aiuristice, 
mai ales când metoda de cercetare este pur și simplu copiată după 
un model american potrivit românilor și României taman ca nuca-n 
perete. Cum se știe, peste ocean, fenomenul cultural se bucură de o 
susținere statală mult mai modestă decât la noi, hotărâtor fiind 
aportul marilor sponsori și al ONG-urilor specializate. Sumele 
alocate de municipalități pot fi, acolo, revelatoare pentru „vitalitatea 
 

culturală” a urbei, nu și la noi, unde mai există o finanțare 
centrală, ministerială, secondată de contribuția Consiliilor 
județene. Câtă vreme, la Iași, Teatrul Național, Opera Română 
și Centrul Muzeal de la Palatul Culturii sunt subvenționate din 
bugetul Ministerului Culturii și Cultelor, iar Teatrul 
„Luceafărul”, Filarmonica „Moldova”, Muzeul Literaturii 
Române și Biblioteca „Gh. Asachi”, de către Consiliul 
Județean, sigur că Primăriei, rămasă doar cu Ateneul Tătărași, 
Editura „Junimea” și Casa de cultură „M. Ursachi” îi revine o 
cotă modestă în finanțarea culturii. Asta să însemne că, la Iași, 
nu se alocă fonduri domeniului? Onor CCCDC s-ar fi cuvenit să 
sesizeze deosebirile de sistem care fac inoperante criteriile 
importate otova. Pe de altă parte, procentul acordat culturii într-
un buget municipal nu-i relevant în sine și până la capăt. Dacă 
orașul sucevean Milișăuți s-ar hotărî să susțină activitatea unui 
taraf, ceea ce i-ar topi cam un sfert din buget, asta ar urma să 
probeze o nemaipomenită vitalitate culturală milișăuțană, aptă 
s-o includă într-o geografie culturală europeană? E-un criteriu 
fals, evidențiat și de faptul că pierd puncte (în 2009) Clujul și 
Iașul, cu numai 40 și, respectiv, 47 de lei pe cap de locuitor, 
datorită tocmai împrejurării că atât Clujul, cât și Iașul, au mari 
instituții culturale subvenționate din bugetul național. Ceea ce... 
nu se ține; nu-s bani din visteria Primăriei, nu interesează; ce 
metodologie o mai fi și asta? Orașul Sf. Gheorghe s-a instalat 
înaintea Iașului (2011) datorită cotei alocate culturii de 
Consiliul Municipal. Numai că totalul sumei, absolut ridicol în 
comparație cu alocările totale ieșene, se împarte la numărul de 
locuitori. Care fiind mic, iată, face din țânțar armăsar! De altfel, 
fetișizarea cifrelor duce și la alte ierarhizări paradoxale: Sibiul, 
Capitală Culturală Europeană, s-ar fi situat, în 2009, în coada 
cozilor, cu numai 3,8% din cheltuielile publice alocate culturii 
(aici prevalând... fondurile europene). Un alt criteriu absolutizat, 

provenit dintr-o realitate în care dinamismul cultural (și, 
implicit, vitalitatea...) îl asigură inițiativa privată, acordă, în 
viziunea CCCDC, rol mult exagerat ONG-urilor. Activitatea lor 
se punctează distinct, dar șirul de manifestări culturale 
organizate la Casa Pogor, ori la Casa „Mihai Ursachi”, nu! Nici 
gradul de participare a locuitorilor la activitățile culturale nu se 
cuvine fetișizat, câtă vreme, în 2011, la Iași n-au funcționat nici 
clădirea Teatrului Național (și a Operei), nici Palatul Culturii, 
ambele în reparații capitale. În fine, „dinamica industriei 
creative”, care ar avea în vedere „economia principală de 
copyright – produse nou create 100%” se referă la presă, editare 
de carte și reviste, producție de muzică, teatru, operă, producții 
video și film, radio-tv, galerii de artă ș.a. Cum să compari (și să 
depunctezi!) Iașul, oraș în care apar 42 de publicații, 7 cu profil 
strict cultural, multe altele cu caracter științific, cu Sf. Gheorghe 
(4 publicații, nici una culturală)? La Iași funcționează una dintre 
cele mai mari și mai prestigioase edituri din țară, „Polirom”, un 
post public tv, unul de radio, o Filarmonică excelent cotată în 
lume (la Alba Iulia, o fanfară...), un Teatru Național, o Operă, 
un Teatru pentru copii și tineret; infrastructura culturii este 
incomparabil mai dezvoltată decât în cele două orașe cu care s-a 
făcut comparația la un loc! Cât despre „resursele umane 
specalizate”, fi-vor ele mai numeroase și mai bine pregătite la 
Sf. Gheorghe decât la Iași? Poate dacă iarăși se împarte cifra 
totală la... numărul de locuitori! Argumentându-și prestația, 
autorii studiului deplâng mai în fiecare paragraf absența ori 
puținătatea informațiilor, precum și datele statistice incomplete 
furnizate de județe.  Ceea ce n-a descurajat aplicarea silnică a 
modelului (Institutul Urban din Washington) până la capăt, 
chiar dacă rezultatele contrazic flagrant evidența. 

Mircea Radu IACOBAN 
(continuare în pagina 21) 

IAȘUL CULTURAL, PE LOCUL ȘASE ÎN ȚARĂ ?! 
 

La ancheta „Iași, capitală culturală europeană?”, 
publicată în numerele 6-7 și 8 ale revistei „Cronica 
veche”, au semnat opinii situate între extremele „o 
aspirație legitimă” și „să ne vedem lungul nasului!” 
George Banu, Mircea Morariu, Anca Ovanez, Liviu 
Antonesei, Camelia Gavrilă, Bogdan Ulmu, Octav 
Jighirgiu. Întrebarea din titlul anchetei se întâlnește acum 
cu o a doua, prilejuită de investigațiile cotidianului 
„Ziarul de Iași”: care-s criteriile în virtutea cărora  
comensurează și ierarhizează dimensiunea culturală a 
orașelor românești Centrul de Cercetare și Consultanță în 
Domeniul Culturii (CCCDC)? Punctele de vedere 
exprimate cu acest prilej merită să fie cunoscute și 
dincolo de perimetrul județului. Mulțumim „Ziarului de 
Iași” pentru permisiunea de a reproduce, din paginile 
gazetei, și alte opinii ale ieșenilor, aflate sub incidența 
aceleiași teme: „Iași, capitală culturală europeană?” 

 Cosmin Coman, coordonator al Direcţiei de Programe şi Servicii 
pentru Comunitate din cadrul Primăriei Iaşi: „Nu știu pe ce bază s-a facut 
acest studiu, dar mie rezultatele mi se par incorecte. Municipalității nu    
i-au fost solicitate date pentru acest studiu. Nu cred că are valoare reală, 
atâta timp cât Sf. Gheorghe și Alba Iulia se află înaintea noastră. Din 
punctul meu de vedere, șansele Iașului de a deveni capitală culturală 
europeană sunt egale în momentul acesta pentru toți, practic sunt exact 
aceleași pe care le avea înainte de apariția studiului”.  
 Întrebat ce sumă a fost alocată, în 2010, de la bugetul local, pentru 
activități culturale, Cosmin Coman nu a putut preciza o cifră sau un 
procent, însă și-a exprimat convingerea că a fost mai mare decât cea 
alocată la Sf. Gheorghe sau Alba Iulia: „Nu vă pot da o sumă sau un 
procent, trebuie să adunăm mai multe cheltuieli: pe de o parte finanțarea 
alocată Casei de Cultură «Mihai Ursachi» și Ateneului Tătărași, apoi cu 
cât am susținut cultura scrisă – și mă refer la Editura Junimea, la revista 
«Convorbiri literare» și la alte reviste –, plus ce am alocat pentru acțiuni 
culturale punctuale. Nu am în momentul acesta o cifră, dar e clar că Sf. 
Gheorghe și Alba Iulia nu pot fi în fața Iașului, niciodată. Indicele de 
cheltuieli pentru cultură de la bugetul local este mai mare în cazul 
acestora, pentru că totalul este raportat la un buget mai mic. Nu pot să 
cred că alocările în termeni nominali, efectiv în lei, au fost mai mari. Din 
punctul meu de vedere, procentul nu este relevant”.  
 Sebastian Buraga, purtătorul de cuvânt al Primariei Iaşi: „Este un top 
oarecum subiectiv. Din câte știu eu, Iașul ocupă locul al II-a pe țară, după 
București, la fondurile alocate pentru educație și cultură. De asemenea, 
trebuie să luăm în calcul faptul că instituțiile mari de cultură din Iași sunt în 
subordinea directă a Ministerului Culturii și ca în 2010 bugetul general al 
Iașului a avut o gaură de 1.000 de miliarde de lei vechi, în timp ce Clujul a 
primit 800 de miliarde. În ceea ce privește evenimentele culturale, nu cred 
ca putem realiza un top, adică să vedem ca la recensamânt care sunt mai 
multe și mai de amploare. Evenimentele de anvergură sunt mai puține la 
Iași, deoarece instituțiile mari de cultură sunt în schele. Dacă facem acest 
clasament peste 2-3 ani, când vom finaliza reconstrucția și modernizarea 
infrastructurii, lucrurile vor arăta altfel. Din acel moment, calitatea de a fi 
gazdă bună pentru evenimentele de amploare va ține foarte mult de 
managementul cultural al instituțiilor”. 

Valentin Ciucă, consilier cultural în Comisia de cultură, critic de artă: 
„Fără îndoială că Transilvania pare un teritoriu interesant pentru cei care 
fac astfel de clasamente ți probabil că ceea ce au realizat la Iași a fost o 
evaluare superficială. Orice om de bună credință poate să observe oferta 
zilnică, săptămânală, lunară sau anuală pe care o face Iașul iubitorilor de 
cultură în general, și de artă în special. Prin urmare, ori s-a făcut superficial 
această evaluare, ori chiar pot să mă gândesc că există un interes ca din 
Iașul cultural, pe care îl iubesc din vremea studenției și pe care îl consider 
un fanion al spiritualității în țară – din toate punctele de vedere –, să se facă 
un oraș cultural de o categorie mult inferioară realității imediate. Ar trebui să 
fiu furios pentru această ierarhizare, dar îmi păstrez decența și o resping”. 

Dan Lungu, scriitor, sociolog: „Desigur, nouă ca ieșeni nu ne pică 
bine când ne vedem într-un clasament după orașe ca Sf. Gheorghe 
sau Alba Iulia, însă trebuie să înțelegem că e un clasament realizat 
după prelucrarea unor date statistice. E greu de crezut că Alba Iulia 
este un oraș mai efervescent decât Iașul, cel puțin la nivelul simțului 
comun, de aceea poate este bine să intrăm în bucătăria studiului și 
să vedem de unde vine această diferență. Datele sunt luate în 
principal de la Institutul Național de Statistică, dar nu numai. Una 
dintre probleme, care poate fi sursă de erori, este că Institutul 
Național de Statistică nu măsoară participarea «reală» la activități 
culturale, ci înregistrează practic numărul de bilete vândute la 
cinema, operă, filarmonică, teatre și muzee, pe care le raportează la 
suta de locuitori. Dar, într-un oraș ca Iașul, o mare parte a activității 
culturale se întâmplă în librării, cafenele, baruri, centre culturale 
străine sau în locuri neconvenționale. Sunt sigur că, dacă toate 
acestea ar fi luate în calcul, participarea la evenimente culturale din 
Iași ar fi mai ridicată decât la Alba Iulia.  

Rezultatele acestui studiu nu au o influență directă asupra alegerii 
viitoarei capitale culturale europene din România, însă reprezintă un 
semnal negativ. Comisia ce alege capitala culturală europeană 
lucrează tot cu statistici. Unii indicatori, cum ar fi banii pe care îi alocă 
administrația publică locală în infrastructura culturală și în susținerea 
activităților culturale, cântăresc greu în decizia acestei comisii. 
Rezultatele studiului ar trebui să ne îndemne la luciditate și ne învață 
că, dacă vrem realmente ca Iașul să fie viitoarea capitală culturală, 
trebuie să discutăm cu criteriile tehnice în față și să analizăm 
funcționărește cum stăm și ce putem face în cazul fiecărui criteriu. 
Altminteri, totul e demagogie și pierdere de vreme”. 
 

Oltiţa Cîntec, director artistic al Teatrului pentru copii și 
tineret „Luceafărul”, critic de teatru: „Studiul CCCDC ar trebui să 
reprezinte un punct de reflecție și de autoevaluare cât mai 
realistă, mai ales pentru autoritățile locale. Rezultatele studiului 
nu mă miră deloc, iar comparațiile cu alte orașe ar trebui să le 
dea de gândit ieșenilor, decidenților și publicului. Că orașul 
nostru are o infrastuctură culturală extinsă, e un fapt vizibil, dar 
ea ține mai mult de trecutul urbei, de blazonul ei spiritual. 
Prezentul înseamnă ca instituțiile să gândească programe 
dinamice, moderne, de anvergură, iar acestea nu pot fi făcute 
fără sprijin financiar consistent. Sigur că una e să ai în finanțare 
un muzeu și o casă de cultură, și cu totul altceva e să ai în grijă 
o rețea de tipul celei ieșene. Dar dacă autoritățile locale doresc 
în mod real și nu doar ca strategie electorală, ca Iașul să aibă 
șanse la statutul de capitală culturală europeană, atunci intențiile 
ar trebuie reflectate în buget. Comunități urbane mai mici, 
precum Alba Iulia și Sf. Gheorghe, s-au poziționat înaintea 
Iașului deoarece le caracterizează ambiția de a avea o viață 
culturală bogată, iar în acest scop direcționează resurse 
financiare serioase. Au un proiect cultural coerent, pe termen 
scurt și mediu, configurat de oameni care se pricep, și de la care 
nu se abat. Bravo lor! Faptul că ești o metropolă, precum Iașul, 
nu-ți asigură de la sine un loc printre primii. Pentru locurile 
fruntașe trebuie să muncești.  

Dumitru Oprea, senator PDL, fost rector al Universităţii „Al.I. 
Cuza”: „Din păcate, este o pierdere constantă. Iașul nu mai 
creează evenimente, nu mai reprezintă acel focar de lucruri pentru 
suflet, rămâne orașul regiilor falimentare și al problemelor create 
cetățenilor. Se pompează bani în fotbal, și nici măcar acesta nu 
este de top! Unde pune degetul usucă, iar unde nu-l pune deloc se 
usucă natural. Iașul este lipsit de vitalitate culturală deoarece aici 
se organizează tot felul de evenimente, cu tot felul de no name-uri, 
în acest an singurul eveniment cultural remarcabil fiind 
deschiderea stagiunii de la Operă. Nu este o surpriză faptul că 
Iașul începe să fie întrecut în plan cultural de orășele, întrucât 
acolo sunt oameni care au înțeles încotro să-și ducă comunitatea. 
În ceea ce privește șansele Iașului de a deveni în 2020 capitală 
culturală europeană… Lumea deocamdată visează, pentru că e 
frumos. Asta e o viziune, noi trebuie să facem o misiune din a 
declara Iașul capitală culturală europeană. Statutul de capitală 
culturală nu ar fi trebuit pierdut niciodată. Sintagma nu este 
perimată, ci mai degrabă reprezintă un îndemn la meditație. 
Lumea se încăpățânează în continuare și nu duce Iașul în liga a 
doua sau a treia, fiindcă, de-a lungul timpului, atâtea personalități 
au vorbit așa de frumos despre Iași...”. 

 

Anchetă realizată de Loredana OPREA 
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

cronica limbii 

„nume sonore 
din lumea 

interlopă…” 
 

Sintagma „nume sonore” constituie o 
provocare, mai întâi, în enunţuri publicitare radio: 
întru atragerea viitorilor pacienţi, pentru cutare 
cabinet de consultaţii, ca o garanţie a reuşitei, se 
invocă statutul de „nume sonore ale medicinii” 
(ieşene, de exemplu) al cooperatorilor ce oferă 
consultaţiile. Fără să punem cumva în discuţie 
competenţele celor citaţi, frapează, totuşi, 
sonoritatea – redusă ori scăzută – a unora dintre 
antroponime, de tipul Chirilă, Bichir, Teşu, 
Velicu… Dat fiind că însuşi mesajul este 
transmis pe cale sonoră, la primul impact, 
adjectivul pare a fi un îndemn la aşteptarea de… 
sonorităţi, să zicem, de tipul Balaban, Dăngălău, 
Clopotan, ce ar asigura chiar şansa de a fi 
reţinute. Desigur, numele de familie nu ni le 
alegem, iar pe cele de botez ni le fixează părinţii 
sau naşii şi nu întotdeauna fericit; am cunoscut o 
tânără căreia i s-a dat numele – într-adevăr 
sonor – Gorgona!, luat dintr-o carte răsfoită în 
grabă, în care nu figura şi reprezentarea grafică 
a monstruozităţii mitologice.  

Formula asupra căreia ne oprim, frecventă în 
mass-media, nu este, totuşi, o inovaţie a 
limbajului publicistic (sau publicitar); prezentă în 
dicţionare, cu referire la „nume sau titluri”, i se 
consemnează următoarea semnificaţie: „care 
aparţine unui om renumit, de vază; cu răsunet”. 
Printre cele câteva citate oferite în Dicţionarul 
Academiei apare şi unul după Călinescu, din 
Scrinul negru; este descris un personaj 
preocupat de arborele genealogic, ce încerca să-
şi găsească strămoşi „de vază”, dat fiind că era 
prezent printre aristocraţi, „printre atâtea nume 
autentice sonore”. Formaţia culturală şi gustul 
lingvistic al romancierului fac posibilă trimiterea 
la un model italian; iată, de exemplu, un citat din 
Francesco de Sanctis: „Sannazzaro, Vida, 
Fracastoro, Flaminio erano nomi sonori più che il 
Berni o l’Ariosto o il Boiardo” (classicitaliani.it). 
Dar, în italiană, sintagma poate avea şi valoare 
pur tehnică, de evaluare a sonorităţii propriu-
zise: „Se si dovesse giudicare dai nomi, tutti gli 
italiani con quei nomi sonori che finiscono in 
vocale sarebbero di «sentimenti italiani»” 
(legnostorto.com).  

Sensul figurat prezentat mai sus nu-i este 
străin nici limbii franceze (deşi nu apare 
consemnat, de exemplu, în Trésor de la Langue 
Française Informatisé); exemplele ce urmează 
aparţin limbajului eseisticii pe teme de literatură 
sau de artă: „Chaque époque a ses grands noms 
sonores” (kipling.org.uk); „L’enthousiasme des 
Espagnols pour les noms sonores va jusqu’à la 
folie” (books.google.com); „Des syllabes, 
quelques beaux noms sonores, et le soin de les 
dérouler suivant l'heure, l'humeur et le vent qui 
changent, jusque dans le repos momentané des 
membres” (gmem.free.fr). Formula poate fi chiar 
recunoscută drept… franţuzească, ca în titlul, în 
limba engleză (!), al unui studiu asupra 
discursului colonial francez referitor la India: 
„‘Les cinq noms sonores’: the French voice in the 
story of British India 1763-1954” 
(ingentaconnect.com). Nici în franceză, însă, nu 
este exclusă, iarăşi, posibilitatea referirii la 
sonoritatea propriu-zisă a cuvintelor: „... 
quelques grands bronzes, dont l'ornementation 
sophistiquée et les noms sonores – Takoushit, 
Pétoubastis, Karomama – portaient en eux, tout 
comme aujourd’hui, un peu de l'atmosphère des 
temples et des rituels de l'ancienne Egypte” 
(evene.fr).  

 

Revenind la ale noastre, trebuie să observăm 
că, în mass-media actuale, formula se referă şi la 
persoane într-adevăr importante din diferite zone, 
cum ar fi, de exemplu, viaţa politică, chiar dacă, în 
cazurile citate, persoanelor respective li se impută 
activitatea: „Pe lista neagră a Iniţiativei Civice pentru 
un Parlament Curat, care a monitorizat din punct de 
vedere al integrităţii candidaţii la alegerile din 
Republica Moldova, se află nume sonore de 
politicieni din toate formaţiunile politice înscrise în 
cursa electorală… printre care Vladimir Voronin, 
Marian Lupu, Zinaida Greceanii, Igor Dodon, Victor 
Stepaniuc” (revista22.ro); vezi, tot aşa, „Nume 
sonore pe Lista ruşinii prezentată de revoluţionari” 
(zf.ro/politica). 

Frecvent, renumele vine din zona artelor; sunt 
recomandaţi, de exemplu, „regizori cu nume 
sonore”: Steven Spielberg şi Steven Soderbergh 
(revistamagazin.ro), în unele cazuri formula de 
recomandare în discuţie fiind chiar explicată: „Nume 
sonore la Iaşi de Ziua Unirii… vor veni la Iaşi 
persoane cu renume. Astfel, cântăreţi precum Irina 
Loghin, Sofia Vicoveanca, Maria Dragomiroiu şi 
Aurel Tămaş vor urca pe scena din Piaţa Unirii 
pentru a-i incinta pe ieşeni” (info-ziare.ro); vezi, 
pentru alt nivel al prestigiului: „Vor concerta, printre 
alţii, nume sonore în muzica populară românească 
precum Sava Negrean Brudaşcu, Dumitru 
Dobrican, grupul de «Dănţăuşi» din Groşii 
Maramureşului, Alexandru Pugna, Vasile Soporan 
sau Cornel Borza” (adevarul.ro).  

Din domeniul ştiinţelor, de o cunoaştere mai 
largă se bucură medicina, astfel că enunţul ce 
urmează este acceptat ca atare de un număr 
suficient de mare de cititori ai unui ziar: „Într-o 
atmosferă pioasă, la Biserica Mărcuţa, primarul 
sectorului 2 i-a premiat ieri pe cei mai de seamă 40 
de doctori din Bucureşti. Printre numele sonore ale 
medicinei s-a aflat şi doctoriţa Maya Simionescu, 
şefa Institutului de Biologie şi Patologie Celulară 
«Nicolae Simionescu»”; ziarul este preocupat însă 
de o „gafă uriaşă” de pe site-ul primăriei sectorului 
respectiv în ceea ce priveşte etnia premiatei 
(evz.ro).  

 
 
 
 
De sonor, sonor, dar mediul recunoaşterii este, 

în fond, mai restrâns în cazul unui lingvist: „În 
cadrul marelui eveniment vor fi participanţi atât din 
ţară şi din străinătate, cât şi reputaţi profesori 
precum: Ian Roberts (profesor de lingvistică la 
Universitatea din Cambridge, fiind unul dintre cele 
mai sonore nume din lume în domeniul sintaxei 
generale şi istorice)” – este prezentarea pe internet 
a unei conferinţe internaţionale din domeniul 
gramaticii (studentie.ro)..Devenită clişeu jurnalistic, 
sintagma, completată cu referirea la lumea 
interlopă, eşuează derizoriu spre conotaţia negativă 
a lui „faimos”: „«Partenerii» săi de afaceri, atât din 
Bacău cât şi din ţară, sunt nume sonore din lumea 
interlopă sau cu vechi state de plată în afacerile 
subterane cu petrol” (este citat numele Teodora 
Malinescu [?] Licurici, „soţia lui Bogdan Licurici”; 
ziaruldeiasi.ro); sau: „Un funcţionar din cadrul 
Primăriei sectorului 1 este urmărit penal de 
procurorii bucureşteni pentru implicare, alături de 
alte 16 persoane, printre care şi nume sonore din 
lumea interlopă, în mai multe înşelăciuni imobiliare” 
(urmează mai multe nume, din cele mai obişnuite 
în cazul acesta; gardianul.ro). Dar, printre „numele 
sonore” din lumea interlopă a Craiovei găsim şi 
unele chiar cu sonorităţi într-adevăr aparte: „Cimino 
(Fănel Trandafir), Caiac (Mihai Pârvu) sau Gigioc 
(Gigi Vadik Zavera. – Florin Băltăreţu)” 
(portal.rpi.ro). Pe de altă parte, o fericită împre-
jurare o constituie asocierea caracterizării „pe 
bune” a persoanelor cu sonoritatea propriu-zisă a 
numelor; sub titlul „Nume sonore de la Hollywood 
sunt invitate la nunta lui Adrian Mutu”, aflam, 
cândva, că printre invitaţii vedetei din fotbal s-au 
aflat şi Eros Ramazzotti sau Fabio Cannavaro 
(9am.ro). Nici că se puteau imagina nume cu o mai 
frapantă sonoritate la propriu! Însă un minimum de 
prudenţă în alegerea adjectivului l-ar fi putut scuti 
pe jurnalist de ironia involuntară ce se desprinde 
din caracterizarea clişeistică în cazul unui 
„Spectacol Alb inedit în România”: se anunţa că „la 
start se vor afla nume sonore ale elitei schiului 
mondial”, printre care într-adevăr celebra Renate 
Götschl (presa mil.ro), dar greu de găsit o mai 
dificilă pronunţie nevocalică în dialectul austriaco-
bavarez! 

 Stelian DUMISTRĂCEL 
 

aperto libro 
 

 O REMARCABILĂ SINTEZĂ CRITICĂ 
 
Deschidere spre universalism, volumul Anei Bantoş (editat de Casa Limbii 

Române, Chişinău, 2010) nu este doar o încercare de a fixa conştiinţa valorilor prin 
opere ce s-au născut ca nişte arcade solare, cu menirea cultivării spiritului uman, 
înseamnă, pe de o parte, deschiderea spre dialogul incitant, proiectându-l în 
ansambluri semnificative şi durabile, pe de alta, o demonstraţie critică asupra 
scrisului ca expresie a gândirii şi creaţiei literare în spaţiul Basarabiei postbelice. 
Volumul Anei Bantoş se adaugă fericit unor lucrări, chiar dacă nu toate de constantă 
substanţă, apărute pe tema integrării în teritoriul literar general românesc şi în cel 
european, din ultimele decenii, amintindu-i aici pe cei care au semnat cărţi, studii şi 
cercetări: Mihai Cimpoi, Mihail Dolgan, Haralambie Corbu, Ion Ciocanu, Nicolae 
Bileţchi, Anatol Gavrilov, Nicolae Leahu, Maria Şleahtiţchi, Alina Ciobanu-Tofan, 
Al. Burlacu, Eleonora Hotineanu, Eugen Lungu, Mircea V. Ciobanu, Emilian 
Galaicu-Păun, Aliona Grati. 

În fapt, Deschidere spre universalism este o istorie a literaturii române din 
Basarabia postbelică analizată conceptual, în plan critic, estetic, social şi cultural, 
trimiţându-ne la ceea ce a însemnat cândva „pattern-ul” călinescian al „criticii 
complete”. Dacă ne raportăm la cunoaşterea încă şubredă a fenomenului literar din 
acest spaţiu, discursul critic al autoarei se înscrie organic în ansamblul cercetărilor 
din domeniu, punând în lumină argumente, conexiuni, principii, nuanţe, interpretări 
într-o problematică de mare actualitate. „Refacerea legăturilor literaturii şi culturii 
române de la est de Prut cu matricea ei firească s-a dovedit a fi un proces anevoios 
şi sinuos, care necesită a fi disociat în contextul complex al timpului în care trăim, 
un timp definit drept al postmodernităţii, al dialogului şi al deschiderii spre 
comunicare cu alte orizonturi ale expresivităţii artistice”, se mărturiseşte 
cercetătoarea. În fapt proiectul pe care şi l-a propus trebuie luat ca pe o construcţie 
critică culturală, ca pe un traseu de investigaţie a literaturii frustrate prin „nenorocul 
istoriei”: relaţia dintre naţional şi universal, dintre tradiţionalism şi modernism, 
aspecte ale recuperării sacrului, etnicităţii şi autenticului, totul axat între lupta cu 
orizontul închis şi crezul literaturii sub semnul pluricentrismului.  

Ana Bantoş ne pune în faţă o lucrare de anvergură care redesenează identitatea şi 
imaginea complexă asupra literaturii din Basarabia postbelică, cu proiecţii, analize 
şi referiri la un mare număr de scriitori, în termenii relaţiei literatură română-
literatură universală, avându-se în vedere „circulaţia intensă a unor motive care, prin 
persistenţă, devin un fel de simboluri obsedante: limba maternă, locul natal, izvorul, 
lacrima, piatra, teiul, Eminescu. Existenţa tuturor acestora este exemplificată prin 
citate din autori de incontestabilă valoare, precum Grigore Vieru, Gheorghe Vodă, 
Ion Druţă. Nu am întâlnit niciun rând dedicat grafomanilor. Acest fapt întăreşte 
credibilitatea opiniilor avansate în lucrare şi constituie o generalizare deja câştigată 
pentru viitoarele cercetări asupra liricii basarabene” (Dan Mănucă). Autoarea se 
foloseşte de metode critice diferite, într-o filosofie a tezelor unor Gilbert Durand, 
Karl Jaspers, Paul Ricoeur, Edgar Morin şi a altora, admiţând că sugestia creaţiei 
culturale este proporţională cu amploarea şi densitatea componentelor ansamblului 
literar, omul, cu dorinţele lui artistice, fiind influenţat direct de mediul auster şi 
ingrat (aşa cum a fost în istoria Basarabiei) sau bogat în produsele minţii celor 
angrenaţi în creaţie, în zone neafectate de o istorie zbuciumată. Ideea de 
semnificaţie, prezentă în formele amintite de gânditori precum Mircea Eliade, 
Lucian Blaga, Tudor Vianu, la care autoarea face dese trimiteri, nu poate fi detaşată 
de filosofia culturii, mai mult, ea relevă importanţa legăturilor permanente între 
aceste forme în procesul dezvoltării culturale şi psihice a omului, legături care 
determină „conduita lui de valoare” în viaţă.  

Vocaţia critică a Anei Bantoş rezultă şi din capacitatea de a releva spiritualizarea 
sentimentului naţional ce se înscrie în „contextul unei culturi active ca metodă de 
integrare europeană”, amintindu-ne că faptul acesta îl precizau şi Ion Budai-
Deleanu, Gh. Asachi, Gh. Lazăr, Dinicu Golescu, G. Şincai. În zilele noastre, un 
N.I. Popa, Adrian Marino, Al. Ciorănescu au apăsat pe cercetarea comparatistă, ca o 
certă abordare a literaturii ce se reclamă de la o viziune globală şi universală. Adrian 
Marino se sprijină pe argumentaţia lui Robert Escarpit, potrivit căruia literatura 
comparată rămâne o disciplină larg istorică. Cercetarea asupra acestei teme sau 
asupra genurilor comportă regrupări şi apropieri sincronice care conferă literaturii 
comparate un caracter particular, echidistant între istoria literaturii şi ştiinţa 
literaturii. Ana Bantoş vine şi cu exemplul studiului Eleonorei Hotineanu, în care se 
face analiza situaţiei literare din Basarabia pe fundalul literar general românesc şi 
unde realizează sensul continuităţii care asigură „vitalitatea valorilor”. În acest 
context, conştiinţa valorii limbii, exprimată prin cuvântul în care se oglindeşte 
istoria întreagă a unui popor, devine punctul de sprijin în tot ceea ce au gândit şi 
scris Mateevici, Eugen Coşeriu, Grigore Vieru, după cum „întemeierea” prin 
cuvântul artistic se transformă în liric, epic şi dramatic la Victor Teleucă, Liviu 
Damian, Paul Goma, Nicolae Dabija, Vasile Romanciuc, Leo Butnaru, Nicolae 
Leahu, oprindu-ne doar la câteva exemple. Nu în ultimul rând, exegeza Anei Bantoş 
fixează formele crizei de legitimare postmodernă; pornind de la definiţia artei 
moderne dată de Milan Kundera, ajunge la poezia lui Arcadie Suceveanu, cu al său 
nostalgic cavaler medieval, la similitudinile şi mesajele din versurile lui Baudelaire, 
Paul Valery, Bacovia, Borges, Paul Celan, la creaţia poeţilor Şt. Augustin Doinaş, 
Nicolae Labiş, Nichita Stănescu, Vladimir Beşleagă, Anatol Codru, George Meniuc, 
Irina Nechit, Em. Galaicu-Păun şi încă alţii, la întreaga literatură în care scriitorii se 
află la cumpăna dintre „a învinge inerţiile cuvântului şi de a fi învinşi”. 

Deschidere spre universalism e o cercetare remarcabilă a peisajului literar 
basarabean pe fundalul literaturii române, într-o strânsă relaţie de promovare a 
valorilor în plan universal. Prin această exegeză, Ana Bantoş se impune ca o voce 
critică de prim plan. Riguros informată, la curent cu marile idei din teoria literaturii, 
cu o logică a cercetării şi interpretării de invidiat, cu observaţii şi opinii scrutătoare 
privind discursul identitar şi descrierea fenomenologică, Ana Bantoş va deschide şi 
provoca, probabil, multe demersuri asupra domeniului literar şi cultural. 

 
Nicolae BUSUIOC 
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BALCIC: FURTUNĂ  
ÎN ORAŞUL DE CRETĂ 
 
De Balcic mă leagă poveşti cu nesaţ lecturate, un vraf de fotografii moştenit-uzate şi câteva 

constante bifări pe lista lungă şi neagră a destinaţiilor de călătorie dintr-un motiv sau altul încă 
neonorate.  

Orașul Alb este carevasăzică genul acela de experienţă în aşteptare, dar vizavi de-ale cărei 
chemări şi promisiuni nepalpate, dezvolţi totuşi sentimente creionate parcă cu stranie 
familiaritate.  

Totul depinde, veţi spune, de surse şi creativitate. Poate. Dacă lucrurile stau într-adevăr 
aşa, atunci Balcicul este fără îndoială cazul fericit în care mi-e dat să magnetizez noi şi noi 
frânturi cu tandră şi neobişnuită regularitate. Când nu eşti protagonistul, ci doar colecţionarul 
decis să reinventeze un univers exclusiv(ist) din trăirile celorlalţi, provocarea constă în 
disponibilitatea de-a privi cu nerefulată preţiozitate fiecare ipostază în plus. În ceea ce mă 
priveşte ştacheta era deja ancorată sus, în sensul că într-un fel, fascinaţia oricărei pelicule 
vizionate sau cărţilor poştale nu-mi mai era tocmai îndeajuns. Inevitabil ştiam deja că din 
tomurile vechi aveam să aflu, înfruntând îngheţate timpul, marea, castelul cu minaret, delicate, 
rare şi-nchinate lui Allah grădini suspendate, încăperile cu ziduri arcuite sau alte mici găselniţe 
arhitecturale minunat de nesofisticate şi într-un final chipul regal ce a ştiut a le binecuvânta cu 
lirism de basm oriental, pe toate.  

Cât priveşte arhiva surselor ceva mai recent captate, duc încă un proces unic de 
autoconvingere vizavi de afirmata lor realitate şi anume că, în ciuda melancoliilor ce-i străbat 
cerul, aripă la aripă cu pescăruşii, şi-a unui Balcic vizibil metamorfozat, oraşul va continua să-şi 
coboare cascada treptelor albe, de calcar fierbinte, în valuri. Va consimţi mut ca apele să-i 
vânture prin porţi legendele, mânându-i spre alte porturi misterele şi reînoindu-i sporadic 
adoratorii. Îmbătaţi de esenţe rare de trandafir, migdali ori magnolii ei vor urma indiciul uliţelor 
înguste, pietruite şi absorbind fascinaţi mistica căsuţelor simple vor învăţa cum să 
împărtăşească cerului, mării sau Punţii suspinelor furtuna deghizată a celor din urmă şi caste 
vise. 

Iată de ce, în căutarea unor faţete non-geografice devoalate cu ceva mai multă şi delicată 
personalitate, n-am putut decât să contemplu cu eferfescenţă şi-o doză bună de meticulozitate 
o ultimă (şi paradoxal colectivă) urmă plastică pe nisipul verii şi-a simezelor Galeriilor DANA.   

Rezumatul unui pelerinaj în fond şi nu greşesc cred dacă afirm asta cu gândul la Balcic în 
ipostaza sa de reşedinţă estivală a boemei bucureştene, de Mecca lui Alexandru Satmari, 
Petraşcu, Tonitza, Grigorescu sau Pallady.  

Deşi expozanţii sunt puşi de regulă în faţa unor variaţiuni pe aceeaşi temă sunt relativ rare 
colectivele care te vor surprinde prin omogenitate. Nu e reproş, ci o simplă constatare în cazul 
unei premise ce pare greu de atins dacă e să dai frâu liber încercării de a reconcilia percepte 
tehnico-senzoriale indisolubile, diferit  marcate.  

Şi totuşi, Balcicul pare să fi avut puterea de a reforma cumva în cazul de faţă paleta 
coloristică a unor individualităţi artistice evident diverse într-un destul de ostentativ pact 
cromatic. Există similarităţi într-atât de precise, încât îți este realmente imposibil să ignori 
perceptele autenticităţii şi asta reuşeşte să-ţi inoculeze în vene senzaţii aparte.  

Pare că fiecare lucrare devine conotativ un soi de martor cheie aliniat cuminte la startul unei 
curse, a cărei finalitate depinde de vizualizări irizant-repetitive pe o temă dată. Declicul ideatic e 
favorizat de nimic altceva decât „tripticul” unui Balcic bazic, redus la esenţa a trei elemente: 
apă, nisip şi piatră. Un punct de plecare primar căruia fiecare dintre expozanţi pare să se fi 
grăbit a-i ataşa câte ceva. Aşa începe periplul printr-un oraş eteric, devenit graţie unui mai mult 
sau mai puţin practicat proces de dematerializare o proiecţie unică, o fata morgana urbană. Se 
lucrează strict afectiv, se pun cu generozitate accente, se transfigurează lent senzaţii şi 
simboluri în mit.  

Proiecţiile pur fizice ale oraşului sunt relativ puţine. Nici atunci clasic abordate dacă e să 
studiem geometria formelor şi alternanţa curajoasă a unghiurilor de redare. 

Peisajul, în forma sa uşor recognoscibila, pulsează pe detalii grafice în maniera lui Sorin 
Otânjac şi devine, în cazul lucrărilor Zamfirei Bârzu, suspect de tridimensionalitate. E aproape 
un joc optic în liniile fluide ale ţărmului, colinei şi cascadei privite de sus dar şi unul senzitiv 
dacă e să te abandonezi după-amiezei calde, cu aromă de dulceţuri şi cafea din cartierul 
tătărăsc.  

Dintre toate însă, Furtuna pe mare îmi pare lucrarea cu o forţă motrice specială, absolut 
cuceritoare! Mi-am luat libertatea de-a o considera în consecinţă puntea mea spre un şir epic, 
răstălmăcit complice ca o poveste. La adăpostul simbiozei şi stimulului vegetativ, simulat aici de 
prezenţa atent reliefată a copacului (instinctul îţi spune că nu poate fi altul decât locul favorit de 
meditaţie al reginei), cu marja de regenerare asigurată aşadar, te simţi încurajat, împins chiar să 
plonjezi în abisul mării ca-ntr-un scenariu. Furtunile, fie ele şi de nisip, pot fi pretextul perfect 
de-a te încumeta să faci asta, de vreme ce, odată calmate, ridicate ca o perdea, ţi se relevă în 
termeni cinematografici vorbind, dubla următoare. Lucrările existente se transformă atunci în 
variante perfect posibile sau, mai bine zis, în opţiuni necesare. 

S-ar putea de pildă ca odată ce clopotul capelei (albă ca un gând de pace) îşi va face auzit 
glasul de metal, oraşul însuşi va retrai ciclic propriul ceas iniţiatic. 

Felix Aftene alege să redea starea aceasta potentînd spaţiul prin laitmotivul mitologic al 
căderilor în timp. Orizontul e pretext de geneză, dând şansa naşterii unui oraş suspendat, 
crescut parcă din fiinţa vie a plăsmuirii divine, ce s-a aruncat în mare spre a-i găsi, proteja şi 
corporaliza nucleul. 

Sau poate că doar legendele se mai pot întrupa din acum calma nemărginire a albastrului 
plutitor. Iar în această ordine de idei, păstrând amprenta chipurilor laice ce-o definesc, Gabriela 
Drânceanu propune o zeiţă a mării venită să îşi arunce privirea tămăduitoare către malul 
oraşului de sare, alge şi calcar fin. Jumătate trup de apă, jumătate heruvim prezenţa mistică 
duce pe aripi mir dulce din apă de mare şi (la propriu) esenţă de trandafir.  

Echilibrând balanţa însă, faci, e drept că fară jind, pasul necesar către ipoteze mai slab 
protejate de îngeri şi senin.  

În viziunea plasticianului Manuel Mănăstireanu, furtuna aceea e doar începutul unui declin, 
dezolant abis, o pasăre neagră peste eterul divin. În urma ei energiile calorice se vor fi stins iar 
marea glacială nu mai îngăduie ritmic decât senzaţii diforme împroşcate de gol, întuneric şi frig. 
Dematerializarea atinge prin note şi tuşe spectrale un soi de climax surd. Lumina e încarcerată 
în fereastra mată a unor calupuri de piatră, chipurile îşi pierd privirea iar zidurile curg... în 
aşteptarea unui hău ceva mai albastru şi-a ceasului ce strigă iar... Început! 

Cert este că parcurgând etapele jocul acesta conspirativ şi rece-optimist  sfârşeşti prin a 
trece linia de sosire setat pe un compromis. Îţi spui că oricare îţi va fi fost scenariul fantezist 
momentul despărţirii de oraş trebuie, măcar netrupeşte, omis.. 

Pe picior de plecare dar întârziind totuşi protocolar cu degetele răsfirate în nisip ud ai 
varianta originală (asemeni personajului din plastica lui Cristian Diaconescu) de-a-ţi-l imprima 
pe suflet, holografic, pe post de... tatuaj. Dacă nu, Jurnalul de Balcic te va însoţi oricum pe 
drum.  

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

 

BALCICUL 
MEU 

 
 

La Balcic am ajuns acum doi ani, după ce 
am vorbit cu Alice Năstase, care mi-a lăudat 
locul şi mi-a dat adresa unui mic hotel pe malul 
mării. 

Ştiam de Balcic, ştiam de Cecilia Cuţescu-
Ştorck şi de casa ei din Balcic. Casă cu o terasă 
minunată, cum cred că există doar în Toscana. 
Citisem biografia Ceciliei Cuţescu, scrisă chiar 
de ea, subiectivă şi cu ton de „self-promoting 
woman”, în care descria cu extaz stâncile din 
Balcic şi vuietele mării, care se amestecau cu 
ţipetele ei de dorinţă de afirmare, crezându-se o 
adevărată Walkirie. Ştiam şi văzusem imagini 
ale vilei reginei Maria. 

Mai ştiam de trecutul Balcicului, când el era 
al nostru. Acolo se adunau cei mai cu bani, 
elitişti şi neconformişti, pictori ademeniţi de 
mare şi de împrejurimile acesteia. Din legendele 
ce însoţesc astfel de oameni şi locuri, mai ştiam 
că domnişoarele din lumea bună, protipendada, 
angajau barcagii locali, ca să le ducă în largul 
mării, pentru a se bronza „integral”, fără costum 
de baie, ca apoi să-şi arate trupul pârjolit de 
soare şi plin de tinereţe. Refuzau „gloata”. Era o 
lume, fără îndoială, pe care unii, mai târziu, în 
anii comunismului, încercau s-o transpună în 
satul „2 Mai”. Erau oameni înfiripaţi în idei 
culturale, snobi, dispreţuind turismul de masă. 
Mai apoi, dintre ei, mai dornici de pustietate şi 
mai puţin contaminaţi de exhibiţionism, s-au 
refugiat la Vama Veche. Doar vreo 31 de case 
erau la Vama Veche, unde cei ce veneau visau la 
Balcic-ul pierdut, ştiut doar din poze şi legende. 
Dar, în acea Vamă Veche, nu erau turci, 
zaharicale, femei în şalvari, baclavale şi bijuterii 
orientale, ci doar plaja, casele joase, cu nalbe şi 
dalii şi gardurile dobrogene din piatră. 

Aşa că eram curioasă să văd Balcicul şi  
să-mi fac ordine în imaginarul meu, ştiind că 
merg într-un loc care nu mai era ca pe vremuri, 
dar care – speram –  mai are urme ale trecutului. 

Şi, ce să vă spun? 
Ca să ajungi la Balcic, venind de la Vama 

Veche – care a devenit o aglomeraţie de vile fără 
nici o noimă, înghesuite şi aproape de culmea 
hâdului, adevărat pentru mai tot litoralul 
românesc – găseşti o şosea cam peticită, dar şi 
câmpuri lucrate, pe care vezi chiar şi duminica 
tractoare.   

La şosea, case modeste, încă multe ţărăneşti. 
În faţa porţii, chiar în vecinătatea gardurilor, 
localnicii îşi expun dovlecii, strugurii, ardeii, 
pepenii, varza... 

Dar întâlneşti şi locuri sălbăticite, cu buruieni, 
scaieţi şi tot felul de plante care cresc în stepa scită, 
cu movile despre care poţi să-ţi închipui că sunt 
morminte sarmate sau scite...  

La un moment dat, într-un loc numit Topola, se 
face un drum la stânga, care o ia spre mare. Pe sus, 
în continuarea intersecţiei, un drum merge drept, tot 
la Balcic şi la Varna, dar pierzând apropierea de 
mare. Acest drum cotit, pe care doar întrezăreşti 
marea printre pădurici minunate, are atâta 
sălbăticie, încât nu-ţi vine să crezi că mai există aşa 
ceva. După ce am văzut şoseaua litoralului nostru, 
care leagă staţiunile răsfirate spre mare, mă 
gândeam că o şosea, nu atât de lină, e mai bună, 
dacă te însoţesc păduricile, o lume a verdelui de tot 
felul, pomi mici, stejari, crânguri de copaci 
amestecaţi cu tufişuri dese. 

Ce te mai uimeşte pe acest drum? Rarele 
maşini şi cromatica  locului. Primăvara, desigur, 
totul este mai verde. Toamna, însă, viţa de vie 
sălbatică care se caţără pe stâncile nu prea înalte ale 
drumului este atât de roşie, încât poţi crede că vezi 
pâlcuri de trandafiri căţărători, roşii ca flacăra. Un 
roşu aprins, sângeriu, adesea atârnând pe stâncile 
albicioase, de calcar sau nisip sedimentat. 

Apoi, vine galbenul. Lumea galbenului este 
mai mare ca lumea roşului şi cea a verdelui. Atâtea 
nuanţe de galben n-am văzut nicăieri. Toate 
nuanţele se amestecă cu roşuri şi cu galben şi dacă 
ai intra în acest hăţiş care tiveşte malul mării ai fi 
zgâriat peste tot, parcă ai fi alungat de o lume care 
nu te vrea. 

Malul mării, la Balcic, trebuie văzut când este 
pustiu, nu în plin sezon, cu „gloata” consumeristă, 
care  maculează peisajul. 

Hotelul de care am amintit este o casă veche – 
probabil a unui om bogăţel –, căreia i s-a lipit o 
clădire nouă, cu două etaje. Gardul a rămas cel 
dobrogean, mic, din pietre aranjate frumos, cu 
unele inegalităţi, care dau naturaleţe şi frumuseţe 
nuanţelor pietrelor. Pomii au fost păstraţi, salcia 
din faţa hotelului lasă printre crengi vederea 
mării, stejarul, vecin cu salcia, te lasă să 
întrezăreşti petice de mare, salcâmul, falnic, îţi 
lasă vederea liberă. Pe faleză, o terasă care 
înaintează în mare, cu un grilaj alb şi lampioane 
albe,  totul te duce cu gândul la „Doamna cu 
căţelul”, a lui Cehov. Acoperişurile caselor de pe 
faleză, de diferite niveluri, strecurându-se printre 
pomi, par rătăcite printre crengi înfrunzite. Pe 
acoperişuri şi pe unele garduri de piatră,  pisici 
calme, absente şi indiferente, ca nişte statui în 
mişcare, îşi caute un loc unde să se întindă şi, 
eventual, să fie „trase” în poză... 

Din balcoanele hotelului se vede marea şi 
amestecul de culori, diferite la diferite ore, 
precum şi frunzişul acoperişului te fac să înţelegi 
de ce moda hipiotă a impus cu tărie alăturarea 
verdelui cu albastrul. 

Sigur că pe drumul spre Balcic sunt, ca la noi, 
urme ale comunismului scăpătat: ferme goale, 
schelete de clădiri, falnice pe vremuri, câte un 
gard industrial, din ciment sau fier, centrul unor 
sate care mijeau către a fi orăşel, dar n-a fost să 
fie. Şi, mai bine aşa. Mai bine că sărăcia a pus 
capăt schimbării, mai bine că mai există natură 
nestricată de om, locuri în care nu s-au tăiat pomii 
ca să se facă case chele şi curţi urâte şi leneşe. 

Oare de ce pe unde trece omul se duce 
dracului frumosul?! 

    

Aurora LIICEANU 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Că doar asta i-a făcut oameni. „Ei au citit[-o] şi [o]citesc 
şi după ce citesc se pun să scrie şi ei – şi iată de ce sunt 
scriitori. [...]. Scriitorii aceştia, majoritatea, apreciază 
lucrurile cu toţii într-un singur fel. [...]. Citind şi tocind 
aceiaşi autori, mulţumită cărora viază ca intelecţi, ei şi-au 
fabricat un calîp. Tot ce nu pot ei vârî în forma lor îi 
derutează, îi irită, îi jigneşte, îi ucide” (Tudor Arghezi, 
1913). Din această masă compactă de maratonişti, arareori 
mai saltă câte unul capul, pentru foarte scurt timp însă, doar 
cât să spună, răspicat, că Eminescu nu-i (mai) spune nimic. 
Sau Arghezi. Legătura lor cu tradiţia e sublimă, dar... Ei tot 
vor, de vreo trei decenii încoace, să realizeze ceva cu totul 
nou în materie de poezie. „Tradiţia, zice T.S. Eliot, e ceva 
cu o semnificaţie mult mai largă. Ea nu poate fi moştenită şi, 
dacă vrei s-o ai, trebuie s-o dobândeşti printr-o grea 
strădanie”. (Tradiţia şi talentul personal). Tradiţia are, sau 
ar trebui să aibă o legătură organică, naturală, chiar cu 
procesul celei mai radicale înnoiri. Cum ar fi aceea, anunţată 
de ultima facţiune (a douămiiştilor), care vrea să instaureze, 
nici mai mult, nici mai puţin decât o nouă sintaxă poetică. 

Sintagma respectivă a devenit un adevărat stindard, agitat în 
confruntarea cu celelalte grupări, numite, uneori, cu gingăşie şi 
îngăduinţă, generaţii! Neânţelegând eu prea bine ce-ar putea să 
însemne chestia asta şi negăsind nicio explicaţie, cât de cât 
mulţumitoare, în diverse articole, risipite prin diverse gazete, am 
apelat la dicţionar. Aşadar: sintaxă poetică = totalitatea 
procedeelor stilistice ale limbii literare care ţin de topica 
propoziţiei şi a frazei. Numai atât? Topica să fie cheia? Nu e 
prea puţin, în raport cu miza bătăliei? E suficient să ne-
amintim diferitele încercări, apărute în timp, de a se scrie de 
sus în jos, de jos în sus, în diagonală, de a se plasa cuvintele 
(versurile) astfel încât ele să constituie laturi ale unor figuri 
geometrice ş.a.m.d. Toate au trecut, ca un frison, fără să lase 
urme adînci. 

Chiar dacă am avea în vedere logica simbolică, prin care se 
expun derivările logice, tot nu putem vorbi de acea zguduitoare 
înnoire, care ni se anunţă. Şi să nu uităm: poezia, marea poezie 
este aceea care impune, prin ea însăşi, anumite coduri literare şi 
nu cea care respectă, orbeşte, un mănunchi de reguli exterioare, 
rigide, preexistente. În ce-i priveşte pe purtătorii unui astfel de 
stindard, cred că ar zâmbi ironic-îngăduitor, dacă ar citi 
rândurile în care Geo Şerban (Dilematica, oct., a.c.) încearcă să 
definească poetul bun: „Un poet bun te trage în lumea lui, pe 
care fie o recunoşti ca fiind a ta, fie o priveşti ca pe ceva cu 
totul nou, cu mirare şi interes. Dar cred că orice poet bun are 
puterea să-şi emoţioneze cititorul, să îi ridice pulsul, să îl facă 
să-şi ţină, măcar patru secunde, respiraţia, să-i coboare 
creierul în inimă. Un poet bun e cel care îţi hrăneşte eul cu 
ceea ce scrie”. În câteva cuvinte, Geo Şerban defineşte, simplu 
şi cuprinzător, marea poezie dintotdeauna, reuşind să 
demonteze şi una din tezele dragi  „tinerilor furioşi”, dar şi 
criticilor care-i susţin, anume aceea potrivit căreia emoţia ar 
dăuna grav... poeziei. Se fac uitate ideile exprimate de 
personalităţi marcante ale literaturii şi culturii româneşti şi 
universale, potrivit cărora emoţia este liantul sigur dintre poet şi 
eventualul lui cititor, fie acesta trăitor în prezent sau în viitor. 
Schlegel decreta chiar că „singură raţiunea rece nu este 
suficientă nici pentru a face poezie, nici pentru a o analiza 
critic”. Mai aproape de noi, Arghezi atenţiona: „Nu uita că 
atunci cînd gîndeşti şi cînd scrii, cînd împăienjeneşti ipotezele 
şi icoanele cu vorbe alese [...] tu te rogi, şi că fără rîvnă şi fără 
văpaie nu poate să fie nici rugă nici rug” (1929). Survolul a 
cam ajuns la sfârşit. S-ar cuveni, poate, să fac o încheiere cu... 
aripi, dar, dint-o dată, ia cuvintele de unde nu-s. S-au strecurat 
printre crengile de nuc şi au căzut la pământ. Încă nu ştiu dacă 
dacă mai trăiesc sau nu. Ştiu însă că, la umbra nucilor falnici, 
puţine forme de viaţă reuşesc să reziste. 

 

Angela TRAIAN 

Energia, tenacitatea, candoarea, îndârjirea... cu care, 

pe la începutul anilor ’80, tinerii scriitori s-au angajat în 
procesul schimbării la faţă a poeziei autohtone, continuă şi 
astăzi. Ei, tinerii (sau mai puţin tinerii) de-atunci, influenţaţi 
de „mişcările” care aveau loc în poezia de peste ocean, au 
purces la o schimbare de paradigmă, din care au eliminat  
poezia ca trăire transcendentală şi au adus în prim-plan, pe 
piedestale foarte înalte, suprafaţa, realitatea imediată, 
biografismul etc. Cele trei facţiuni (să le spunem aşa), din 
interiorul perioadei începute atunci, s-au născut parcă, 
fiecare, împotriva celei precedente, cu singurul scop de a-şi 
impune supremaţia. Până la punctul în care acest tip de 
conflict întreţine o anume efervescenţă creatoare, lucrurile 
sunt în limitele unei normalităţi unanim acceptate. Dincolo 
de el însă, impresia generală este de teren alunecos, de 
neaşezare. Se pare că „tinerii furioşi” nu vor să accepte ideea 
potrivit căreia „goana după o neistovită înnoire a stilului 
poetic şi a metricii este tot atât de nesănătoasă ca şi 
cramponarea încăpăţânată de graiul bunicilor. Există 
vremuri când e nevoie de explorare şi vremuri când 
teritoriul dobîndit trebuie lărgit şi consolidat” (T.S. Eliot). 
Ei merg însă, încolonaţi, spre o ţintă pe care încă n-au 
dibuit-o, în clar. Din când în când, grupurile compacte sunt 
zguduite de nişte explozii de singurătate/singularitate, în 
urma cărora unii dintre ei sunt propulsaţi în frunte, la o 
distanţă semnificativă de restul plutonului. Sunt cei care, 
având realmente ceva de spus, s-au săturat să sugă la ţâţa 
uscată a postmodernismului şi iau povara scrisului pe cont 
propriu. Sunt cei care au simţit, la timp, pericolul 
colectivizării literaturii, prin dizolvarea discursului critic şi, 
ca efect imediat, anularea ierarhiilor. Sunt cei care, de-a 
lungul timpului, s-au opus din răsputeri şi au criticat 
vehement perfida mişcare culturală, „Cântarea României”, 
care urmărea anularea profesionalismului în artă. Sunt toţi 
cei care, fiind înzestraţi cu asemenea (pre)simţiri nu pot 
accepta, acum, fără rezerve, ca, sub umbrela pluralismului şi 
a democratizării, domeniul artei să devină... popular. Speriaţi 
şi răniţi de aceste explozii identitare, cei rămaşi în urmă 
strâng rândurile, ca să se simtă mai puternici, şi-şi continuă 
drumul, purtând „în cuget şi-n simţiri”, ca pe un talisman, 
biblia postmodernismului. 

ZBOR DEASUPRA 
UNUI CUIB DE... NUCI 

„De acum, 12 iunie 1987, ziua în care n-am să  scriu 

despre Bacovia (fie și o însemnare de două rânduri), ori   
n-am să citesc ceva din cele ce mi-ar putea folosi în studiul  
despre el, va fi dies perdida”. O zi pierdută, deci, declară 
Constantin Călin, unul dintre cei mai avizați, mai serioși și 
mai inspirați comentatori ai operei lui George Andone 
Vasiliu, zis Bacovia (apropo: pseudonimul vine mai degrabă 
și mai motivat de la „Bacovia-calea lui Bachus” decât de la 
numele urbei...)  Ne aflăm în fața unei declarații de... șerbie 
critică auto-asumată, pe care autorul o explică după cum 
urmează: „Deși parcurse în toate sensurile, unele dintre 
textele sale (ale lui Bacovia, n.n.) mai <dorm>, ca să 
folosesc o vorbă a lui Unamuno. Ele trebuie trezite, 
interogate, lămurite. Care ar fi metoda suscitării lor? Una 
arheologică. Bacovia trebuie scos de sub sedimentele unor 
interpretări critice abuzive, care pur și simplu ignoră „ce a 
vrut să spună poetul, ori ce înseamnă cutare lucru sau gest” 
dintr-un vers al său. Nu odată s-a fantazat și s-a delirat pe 
marginea poeziei sale „(...) Mi-i dor, dacă pot să zic așa, 
necritic, să descopăr un Bacovia primitiv, simplu, autentic.” 
În altă parte este citat Cocteau: comentând opera lui 
Brâncuși, considera nefaste studiile sterile în care, „în loc să 
se vorbească despre pictură, se vorbește de Poincaré, de 
Bergson, de a patra dimensiune, de glanda pineală”.   
C. Călin: „am motive să mă gândesc, prin analogie, la 
Bacovia”. Cartea recent apărută, „În jurul lui Bacovia – 
glose și jurnal” (Ed. „Babel”, 2011), propune un autentic 
model de scriere concisă, nesofisticată, cu propoziții, de 
regulă, scurte, nervoase, și, mai ales, cu statornică grijă de a 
rămâne „la temă”, fără divagații și savantlâcuri de paradă. 
Cum s-a văzut, autorul consideră că nu-i ajunge o viață  de 
om pentru a-și desăvârși cercetarea întru Bacovia. Indirect, 
teza este argumentată chiar de autorul „Stanțelor burgheze”: 
„N-am scris mult, dar multe lucruri am zugrăvit în puținul și 
concisul meu fel de a scrie”. Acest „multe” justificând 
menținerea tonusului activ al demersului critic. Cu atât mai 
mult cu cât „singurul poet român important care n-a 
provocat pasiuni contradictorii” nu-i scutit de nenorocite și 
grobiene abordări contemporane. Cităm opinia fostului 
primar la Bacăului, Sechelariu: „Sau Bacovia! Stătea gagiul 
pe w.c. sau ardea un șpriț și dădea poezii una după alta! 
Avea talent. La mine (pentru a ajunge om bogat, n.n.) a fost 
doar muncă” („Pro Sport”, nr. 1834/2002). Doi sunt autorii 
români citați copios în discursurile parlamentare și-n 
articolele politice – Caragiale și Bacovia: „Oftăm cu 
Bacovia („Ce lume goală de vise!”), ne arătăm sceptici („O, 
țară tristă, plină de umor!”), sau ironizăm împreună cu el 
(„Vor fi acum de toate”)... Trăim, deci, și ca-n Caragiale, și 
ca-n Bacovia. Lumea românească oscilează între „veselia 
celui dintâi și paroxismul celui de al doilea”. 

Nu poate fi decât regretabilă încurajarea lecturii lui 
Bacovia cu precădere la acest etaj de imediată și profitabilă 
rezonanță într-ale politicii, lăsându-se în urmă „fondul 
principal” ideatic, dimpreună cu irizările sale, pe cât de 
neașteptate, pe atât de (încă!) incomplet revelate. Drept pentru 
care Const. Călin declară că, în ceea ce-l privește, Bacovia a 
devenit „subiect perpetuu”, astfel angajându-se într-un 
exercițiu de fidelitate care, iată, continuă să se arate productiv. 
Ce s-ar mai putea spune (și scrie) despre poet după cele două 
impozante volume ale „Dosarului Bacovia”, semnate de 
același Const. Călin? Acolo, era interesat de tot ce putea avea 
atingere, chiar neînsemnată, cu universul bacovian: „familia, 
școlaritatea, educația sentimentală, boema, slujbele, iubitele, 
colegii, prietenii” etc. etc. Este ceea ce face și-n noua carte. 
Când credeai că subiectul cutare este deplin epuizat, Const. 
Călin vine cu „amănunțimi” ce deschid noi perspective, 
revelatoare și pentru biografia poetului, și pentru opera sa. 
Critica vremii a considerat „Dosarul Bacovia” „o carte 
informată până la infinitul mic” (Z. Ornea). Iată că se poate 
trece și dincolo! Real interes prezintă procedeele de 
investigare aplicate acum unui univers liric parcurs și răs-
parcurs în toate sensurile și prin toate ascunzișurile de cărțile 
aceluiași C. Călin, auto-declarat „aservit lui Bacovia”, 
„subiect care, în capul meu, a devenit perpetuu”. Și cum la 
început a fost cuvântul, de la cuvânt pornesc noile incursiuni: 
cu generoasă și adesea surprinzătoare risipă de erudiție, 
autorul alege unul sau altul dintre cuvintele care, în noul 
limbaj informatic, ar purta eticheta „tag” Bacovia. Începe prin 
a le cerceta cu rigoare contabilicească ocurența, propune, 
după aceea, o trecere în revistă a prezenței termenului în opera 
altor scriitori (de regulă, precedenți sau contemporani lui 
Bacovia), spre a stabili apoi particularitățile noii încărcături 
semantice, de sugestie și simbol, conferite respectivului 
cuvânt. Aflăm astfel că substantivul „corb”, cel ce semnifică, 
la Bacovia, tarele „unei vieți precare, mărginite”, apare mai 
întâi în „Psaltirea Șcheiană” și „Psaltirea Hurmuzaki”, 
evocând acolo izolarea, singularitatea (l-aș menționa și pe 
Cantemir, n.m.), trece în fabule (Asachi, Gr. Alexandrescu), 
unde semnifică prostia și lăcomia, devine simplă pată de 
culoare la tânărul Eminescu („Și corbii croncănesc și zboară-n 
fală / în aer clar, ca pete de cerneală”), spre a sugera, mai apoi, 
trimiteri într-un apăsător univers dramatic („... un stol de 
corbi/ Să-ntunece cerul pe ochii mei cei orbi”). Periplul 
continuă cu citări din Neculuță, Ion Păun-Pincio, Traian 
Demetrescu, Șt.O. Iosif, G. Tutoveanu, Ov. Densusianu, 
Cincinat Pavelescu, Mihai Codreanu. 

ȘERBIE LITERARĂ 

Iar absența cutărui termen la Bacovia și frecventa lui citare 
în alte opuri (redată și comentată cronologic),  nu s-ar zice că ar 
presupune mai puțină lectură a „vechilor cazanii” – ci din nou 
îndelungă și amănunțită cercetare (mă îndoiesc să se fi fi recurs 
vreodată la posibilele servicii ale computerului). Un al doilea 
compartiment al cărții își propune să adauge amănunte apte să  
lămurească relaționarea lui Bacovia cu epoca, inclusiv inserția 
sau dezinserția poetului „Stanțelor burgheze” în contextul 
cultural general (literar, publicistic, spectacular etc.). Poziția 
scriitorului băcăoan, ilustrativă pentru „inversiunile epocii”, îl 
situează într-un peisaj dominat de superficialitatea amuza-
mentului ieftin. La mare modă erau comedii cu „Mița 
Tirbușon”, invazii de periodice umoristice („Zeflemeaua”, 
„Proștii”, „Șandramaua” ș.m.a.), cărți „vesele” semnate de D.D. 
Pătrășcanu, D. Teleor, George Ranetti. Th.D. Speranția, Al. 
Cazaban, Petre Locusteanu ș.m.a., spectacole subțirele de 
varieteu („Hop și eu cu Țața Lina”, de Sternberg și Botoșansky, 
„Țațo, nu te supăra!”, de A. de Herz)... Acesta n-avea cum fi 
publicul lui Bacovia. Prezența ”poetului trist” era profund 
contrastantă cu tonusul vremii, de unde și evidenta singularitate 
a vocii provincialului moldav într-o țară a zeflemelii „plină de 
umor”. Și atunci, ca și acum, „dintre toate mărfurile literare, 
poezia a fost, mereu, vândută la prețul cel mai mic (...) Cititorii 
ei au fost și au rămas o minoritate în raport cu cititorii de 
romane sau, mai recent, de memorialistică. Statistic, aceștia 
sunt de vreo 15 ori mai numeroși (...) Proza vieții cere proză: 
relatări, povești, biografii senzaționale. Poezia e pentru visători, 
idealiști, nostalgici, rafinați, care, în toate societățile, formează o 
pătură extrem de subțire...” Noi am adăuga că, în condițiile în 
care oferta de poezie este constant mai mare decât cererea, 
surprinzător sau nu, versul bacovian continuă să fie citit și 
prețuit. 

Radu SUCEVEANU 

Alte câteva nume și titluri 
„la temă” se adaugă în capitolul  
de Note – de-a dreptul sisifică 
astfel de trudă! Comentând 
ocurența subst. pl. „plopi” la  
Bacovia („Apostoli în odăjdii 
violete”), autorul citează, spre 
comparare, din Biblia de la 
București, poeții Văcărești, 
Conachi, Dinicu Golescu, 
Alecsandri, Tutoveanu, Goga, 
Russo, Eminescu, Coșbuc, 
Topârceanu – inclusiv din 
scrierile unor cvasi-necunoscuți 
precum G.Șt. Cazacu-Delarast 
ori S.P. Radianu, spre a adăuga, 
desigur, alte nume și la „Note”.   
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PROCES 
 

A doua zi oricum totul se uită… 
Nimeni nu va putea dovedi că ceea ce nu a fost 
sau că va fi vreodată 
nu s-a întâmplat aievea. 
 
Nu credeam că nefapta, care nu lasă în urma ei  
nici amintiri, nici sânge şi nici copii din flori, 
e la fel de grea ca o pierdere. 
 
Pe tine, om neînduplecat al măsurii, 
urmaş demn al lui Hermes, 
fiu iubit al lui Themis, 
te acuz irevocabil de crimă  
împotriva firii! 
 
Victima – sufletul meu 
chinuit nopţile în cearşafuri albe de ecourile 
unei dorinţe mute. 
Martorul – această temută gardă de corp  
pe care ţi-o trimit, zilnic, 
în recunoaştere 
sperând, aiurea, la o neaşteptată eliberare 
a mâinilor din prinsoarea lucrului  
nesăvârşit. 
 
Sentinţa – pus în urmărire pe viaţă! 

 
 
 

ȘLEFUIREA SENTIMENTELOR 
 

1. 
Un creion ascuţit lung, 
prelung, 
până la subţirimea unui ac 
de ceasornic – 
dureroasă măsurătoare a dorinţelor 
ţinute în frâu. 
 
Peste tot, miros strident de creier ars 
mistuind rămăşiţele unui gând 
niciodată numit. 
 
Eu – ascuţitoarea, 
tu – creionul. 
În curând se va naşte Poezia, 
singura care va mai purta urma aflării noastre 
pe aici. 
 
2. 
Îţi şlefuieşti îndelung 
lentilele ochelarilor 
cu dublă folosinţă: 
 
Tu vezi mai bine lumea prin ei, 
eu îţi întrevăd mai clar sufletul 
aranjat perfect sub formă de 
bibliotecă a 
sentimentelor. 
 
Aş sustrage măcar 
un zâmbet din ea 
dar mi-e teamă 
să nu se prăbuşească cumva 
toate cărţile peste mine. 
Şi atunci ce mă fac? 
 

APOCALIPSĂ ROMANTICĂ 
 

Sfârşitul fiecărei zile e ca o mică  
apocalipsă. 
 
Aruncaţi în apele nebănuit de adânci ale nopţii, 
nu vom şti niciodată pe cine-l va trece primul  
corabia înşelătoare a lui Noe 
pe celălalt mal al Styxului. 
 
Degeaba ne tragem câte şapte zăvoare la uşi 
şi ne ascundem sub plapuma caldă 
a siguranţei de sine, 
furtuna poate începe şi într-un pahar cu apă. 
 
 
Şi cum despre toate lucrurile astea mai bine e să taci, 
pentru a nu stârni printr-o suflare furiile apelor, 
îţi spun aici, în taină, că în fiecare seară 
învăţ să înot în cada pe jumătate plină, 
imaginându-mi că plutesc uşor în largul mării, 
alături de tine. 
 
Aşa mi-aş dori să naufragiez într-o noapte… 

 
 
 

SĂ NU DISPARI... 
 
Când nu ştii cum e să te plimbi pe malurile Senei 
cu rochia cea de mătase din vitrinele magazinelor scumpe 
foşnind a fericire, 
când nu ştii cum ar mai reacţiona corpul tău dezgolit  
în faţa dragostei 
abandonându-l total mângâierilor şi vorbelor dulci, 
când nu ştii cum se ciocnesc două pahare cu vin roşu 
în preambulul unei fascinante nopţi de beţie a sentimentelor, 
prezenţa ta atât de concretă aici, în spaţiul meu îngust dintre 
ochi şi pământ, e aproape un lux, 
mai ales acum, când toţi oamenii de pe lume 
au faţa împietrită, 
singura mea alinare de ani buni 
fiind o căţea neagră cu ochii plânşi 
şi incredibil de adevăraţi. 
Şi iată apari tu, 
făptură prea mărită a imaginaţiei mele, 
fiinţă-tabu. 
De teamă să nu dispari, 
nu îndrăznesc să-ţi spun nimic-nimic, 
nici să te ating, nici să-ţi cer ceva… 
aş renunţa, pentru tine, la Sena, 
la plimbări şi la rochia cea de mătase, 
la casa mea spaţioasă, atât de mult visată, 
la tot ce-mi este drag….   
Doar la vinul cel roşu nu aş putea să renunţ, 
aşa cum mai sper la o noapte albă şi fascinantă 
care dintr-odată le rezolvă pe toate.     

 

 

COLECȚIONAR DE TIMP 
 

Cu inimă de iepure bat la uşa ta 
Să-ţi fur din clipe, gânduri şi taine... 
 
Recunosc: sunt un colecţionar de timp preţios 
Şi am dat, iată, de o comoară. 
 
Timpul tău se scurge lin în timpul meu –  
Clepsidră aurită a înţelepciunii! 
 
Peste ani, 
aş vrea să ţi-l pot întoarce înzecit. 
Să-ţi bat la uşă semeţ şi să-ţi strig: 
Uite ce am găsit! 

 
ÎȚI BAT ÎN FIECARE ZI LA UȘĂ... 

 
Bucuriile mele stau închise într-o glastră din odaia ta. 
Nopţile 
le aud gemând în cărnurile femeilor lui Boticelli 
pe care le sorbi nesăţios cu privirea. 
 
Pentru ele înalţi palate de lux 
cu poeţi şi regi la picioarele lor.   
Pentru mine zideşti mănăstiri de piatră 
în care nu poate intra niciun 
bărbat. 
 
Îti bat în fiecare zi  la uşă, ca cea din urmă femeie, 
şi-ţi cerşesc un zâmbet 
de împrumut. 
Doar el îmi netezeşte     
asprul aşternut 
şi perna neînfăţată de alături.  
 
Ştiu că nu mă vei elibera niciodată din  
această chilie adâncă a  aşteptării. 
Rugăciunile mele vor răsuna îndelung în pustiu 
întorcându-se într-un târziu în inima mea 
ca un tăiş greu peste cele mai tăinuite dorinţe. 
 
Ah! Tristele bucuriile mele... 
Te rog, ai grijă de glastră. 

 
IUBIREA E ÎN ALTĂ PARTE 

 
Adevăratele iubiri le-am trăit doar în vis 
Fără norme, 
fără remuşcări, 
fără reţineri. 
Sfinţenia îmi era de prisos, 
Frica nu-mi mai priia deloc, 
Ruşinea –  doar atât cât să-mi stea bine. 
Aş putea spune că eram o femeie  
fără moravuri,  
dar în sfârşit Femeie! 
Nici nu am aşteptat ani de zile 
să fiu aleasa, 
aici am găsit eu alesul.  
La început  am stabilit locul, 
am fixat data 
şi am reinventat universul 
doar pentru  noi doi: 
Am lăsat hainele în grija zilei de ieri, 
gândurile deştepte – în grija zilei de mâine  
Apoi… 
ce a urmat apoi e de nedescris… 
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LILIANA ARMAȘU
Născută la 4 noiembrie 1972, în satul Pietrosu, Făleşti (Basarabia). Este absolventa Facultăţii 

de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării din Chişinău, după care urmează un stagiu doctoral la 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. În prezent este redactor la Editura ARC din 
Chişinău. A publicat volumele Eu scriu. Tu scrii. El este...., Târgu-Jiu, 2001 şi Singurătatea de 
miercuri (cu o prefaţă  de Eugen Lungu), Editura ARC, Chişinău, 2010, volum încununat cu 
Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor din Moldova. 

 

 
„Sunt singurătăţi care strigă, blestemă, ameninţă, acuză, dau cu tifla chiar, autoadmirându-se în oglinzile 

propriului histrionism. Sunt însă singurătăţi molcome, care îşi acceptă ursita, dacă nu ca pe un datum, 
atunci cel puţin ca pe o fatalitate. Spre aceasta din urmă converge poezia lui Emily Dickinson, femeia care 
transfigura adversitatea unui destin în vocaţie. (Se spune, că se îmbrăca numai în alb, nu primea pe nimeni şi 
nu vroia să meargă nicăieri). Poezia Lilianei Armaşu înclină spre acest model. Nu ca formulă poetică, ci 
doar ca religie a singurătăţii”. 

Eugen LUNGU 
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Cum vii de la Constanţa spre Histria, scria Mihail Sadoveanu, 

apuci întâi pe  un  drum de năsip, urmând litoralul, după aceea sui 
pe un podiş, unde hojma bâjbâie vântul în bolândari. După ce mergi 
şi mergi pe-acel podiş, vezi în depărtare o apă lină ş-o linie de 
tufărişuri. După acea linie de tufărişuri, se înalţă mormanul ruinelor 
Histriei ş-apoi se încreţeşte lacul într-un fel de vânăt tulbure spre 
Kituc şi spre Marea.        

 

Dar Sadoveanu n-a văzut, se pare, la vreo mie de paşi de Histria, 
mai spre sud şi mult mai în dreapta drumului, un atol perfect rotund 
al podişului, ca o lentilă înnăbuşită de verdele negru al nucilor şi al 
altor copaci fără nume şi fără vârstă, ceea ce sugerează că acolo se 
află vreo matcă de izvoare sau vreo baltă secretă, unde, până când îl 
mutase Pingelică, fusese cătunul Şipotul, căruia turcii, până la 
schimbul de populaţie din 1940, îi ziceau Merdevenlî Punar, adică, 
Fântâna cu Trepte. Iar foarte puţini mai ştiu că, pe vremuri, pe când 
săpa la Histria, lui Vasile Pârvan, gorganul acela emisferic de pe 
carapacea monotonă de calcar cretacic a Dobrogei i se păruse atât de 
artificial, încât ordonase să fie secţionat printr-un şanţ transversal, 
care scosese la lumină mai multe aşezări succesive, începând din 
paleolitic şi până la cea mai recentă, arheologic vorbind, adică o 
aşezare romană rurală (VICUS CELERIS), al cărei nume ieşise 
destul de norocos la iveală, săpat pe un portic din marmură 
imaculată, împreună cu o inscripţie foarte bine conservată, prin care 
primarul Ulpius Celer îi invoca pe Iupiter Magnificul şi Iunona 
Regina, pentru sănătatea împăratului şi propăşirea satului lui Celer, în 
anul în care consuli erau Verus şi Quintillus. 
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Am pătruns o singură dată, cu sfială şi cu veneraţie idolatră, în  

sanctuarul acela, pe care Dumnezeu, în marea Lui înţelepciune, îl 
scosese deja în afara pizmei şi zavistiei omeneşti, ca să ne aducă 
aminte, probabil, de Grădina din care-am fost izgoniţi, tocmai pentru 
că-am năzuit să cunoaştem Binele şi Răul (Iar, dacă noi, pe atunci, nu 
ştiam încă, am aflat, mai apoi, cu nasu-n rahat şi cu o mie de tupe-n 
cap, că după un Rău, urmează întotdeauna Mai Răul!) 

Pe vremea aceea, mai lucram, ca trepăduş, la o întreprindere de 
îmbunătăţiri funciare şi trebuia să facem nişte măsurători de nivel, 
pe-acolo, pe grinduri. Dar tumulul acela holbat verde spre cerul 
fierbinte şi gol părea baricadat cu un zid compact de gherghinar 
înflorit excesiv în buchete-mireasă, ca şi cum ar fi nins în iunie, aşa 
că-am cercetat mai bine de-un ceas până ce-am găsit o trecere 
naturală, ca o vizuină de mistreţ,sfâşiată cu colţii prin ghemul de ţepi 
şi de gheare-al arbuştilor. 

Pe-acolo, am pătruns preaplecat într-un luminiş circular  care, 
catifelat cu troscot, volbură şi muşeţel, părea încă umed de apa 
zorilor, iar lumina, verde-sinilie şi ea, abia mai tremura străveziu pe 
deasupra ierbii, ca  apa unui acvariu de lacrimi, iluminat rece, discret 
şi egal, din toate colţurile. Iar efectul acesta de tărâm scufundat şi 
privilegiat a crescut copleşitor, pe măsură ce mă apropiam de 
trunchiul înmărmurit al nucului uriaş care părea  principala  coloană 
de susţinere a acestei  rezervaţii miraculoase. 

Şi chiar lângă stâlpul său, la cinci paşi mai în stânga se afla 
vestita Fântână cu Trepte, care, de veacuri, era singura sursă de apă 
dulce în revărsarea salmastră şi sălcie din jur, căci un liman mereu 
somnoros al lacului Sinoe îşi topea limpezimea chiar în malul verde 
de la Merdevenlî Punar.   

Fântâna, a cărei oglindă licurea cu şipot viu la vreo trei metri sub 
firul ierbii,fusese înconjurată de turci cu ghizduri groase din granit 
verde, pe care se mai cunoşteau totuşi urmele de lanţuri care trăseseră 
deasupra găleţile grele, din aramă bătută, ale ciobanilor de odinioară. 
Iar, de-o parte şi alta, albe încă şi frumos încondeiate cu chipuri  
rotund şlefuite şi cu ramuri de viţă de vie, străjuiau două sarcofage 
romane din marmură imperială, care fuseseră de mult golite şi bine 
curăţate pentru a servi drept jgheaburi de adăpat pentru feluritele vite 
rătăcitoare pe grinduri. 

Iar, la vreo câţiva paşi mai în spate,aşezat pe trunchiul retezat al 
Nucului Dintâi, veghea, încă de la Facerea Lumii, veşnic neadormitul 
Avram Dicianu, care, cu flinta lui Toma Alimoş pe genunchi şi cu o 
voce de trâmbiţă a Ierihonului, m-a prevenit de la bun început: 

– Mai-nainte de a pune picioru pe scar-aia nepoate!, ia abate-te tu 
niţeluş pă la troaca dă colo şi curăţă-te bine, că, acu’ vreo două-trei 
primăveri, doar ce l-am trăsnit p-un deliu d-ăsta ca tine, care, tot aşa, 
voia să se scoboare pângărit la fântână şi, pă urmă, l-am târât 
frumuşel mai la vale, pă sub oţetari, dă unde cre’că l-au dumicat toate 
goangele pământului şi l-au cărat pân găurile lor, că, uite, nici nu mai 
miroase-a hoit, dintr-acolo. Căci rostul meu pe-aci e tocmai să 
pândesc, zi şi noapte, ca apa asta să rămână tot limpede şi 
binecuvântată, ca să nu mai păţim iar cum a fost cu mocanii lui 
Dobre Cocoşman, care-a aruncat o căpăţână dă porc în fântână, ca  
să-i gonească pă turci-ăia-musulmani care se înnădiseră la jgheaburi, 
dă călcai pă ei, ca pă dude! Pentru că numa’ Mustafa Mamut şi cu 
frati-so Ibram avea vreo sută dă cai şi vreo două sute dă tăuraşi, cei 
mai mulţi furaţi şi-ăia dân Gurili Dunării, dă pă la Letea sau dă pă la 
Ostrov, unde e spurigaiu’ fără număr al vitelor după faţa pământului. 
Iar, d-atunci, nu ştiu cum s-a dus buhu’, că n-a mai dat nimini p-aici – 
nici măcar flăcăii-ăia dă la Caraharman, care în fiecare an, dă 
Bobotează, venea să mă colinde cu Iordanu’ şi-mi împodobeau 
fântâna cu buchete dă busuioc şi cu boboci încoloraţi dă hârtie creaţă 
ca varza, cântând şi veghind, alături de mine, toată noaptea, ca să ia 
apoi câte doi trei pumni dă apă sfinţită, în găletuşele lor frumos spoite 
şi cu câte-o cruciuliţă dă argint curat, legată dă toartă. Păi, acu’, dacă 
tu crezi că mie mi-a fost uşor să stau singur ca ursu’ în vizuin-asta şi 
să-mi ţiuie urechile, atunci, na!, bea apă şi pleacă!, fiindcă orişicum 
n-o să te mai văz niciodată p-aci!! 
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Spre ghinionul său însă, tot a mai apucat să mă vadă.  
O dată!... Şi ultima! 
Iar asta, pe la începutul noului mileniu când, tot ca trepăduş, 

făceam şi eu umbră prin Comisia pentru Referendum de la Săcele şi 
când, mai înainte de asfinţit, m-a chemat dom’ director Gogu 
Ivanciuc şi mi-a pus în braţe o cutie dă placaj pentru cuie, pă   
care-o-mbrăcase frumos în coli dă hârtie roş-galben-albastră şi-i  
tăiase o crăpătură subţire pă capac, drept la mijloc. 

– Mă băiete!, îmi spuse parcă mai serios deodată, asta e Urna 
Volantă, bagă bine la cap! Îl iei pă Mitrel, cu dubiţa Coperaţiei şi vă 
duceţi împreună la toate adresele astea! E vorba d-ăia care nu pot 
veni la vot pă picearele lor şi care Legea zice că trebuie musai să 
voteze şi ei  Da’, fii foarte atent! Mai întâi şi-ntâi, le iesplicaţî corect ce 
şi cum... Că e Referendum pentru modificarea Costiuţiei! Ce? Te joci! 

– Că e modificare am înţeles eu... Da’, mai precis, ce să 
modifică? 

– Bă, păi, tu chiar eşti bou d-ăla dă pus la jug!, s-a supărat şi mai 
rău nea Gogu, carevasăzică, d-az-dimineaţă te freci dă pereţi p-aici şi 
tot n-ai înţeles ce să modifică!? Mai întâi şi-ntâi, că să modifică-n 
bine!, Asta să le spui! Să modifică ca să fie bine, tovarăşi!! Aşa să le 
spui!! Adică, domnilor, vreau să spui, că, na!, o luasem şi eu din nou 
cu tovarăşi, ca Iliescu! 

– Adicăăă?! 
– Adicăăă, că să modifică,  ca să li se dea, macar vro umbră dă 

pensie şi la ăia de-au muncit şi-au cotizat toată viaţa, ca tine! 
– Aoleu! aoleu! aoleu! Păi, dacă treb’e să modificăm Costituţia, 

ca să-mi dea şi mie măcar jumate dân banii mei înapoi, înseamnă că 
s-a cam ales prafu’şi pulberea dă săraca noastră Ieuropa!!! 

– Hai, c-ai  înţeles! Da’ să vă duceţi, mai întâi, pă la Şipotu, pă la 
moş Avram Dicianu!, că e şi el pă listă şi, dacă se-ntunecă, ori nu-l 
mai găsiţi, ori vă-mpuşcă el şi vă pune pielea pă băţ, mai-nainte de-a 
apuca voi să căscaţi gura! D-aia vă şi spun să nu vă-nţepeniţi pă 
undeva, pă la vro oală cu vin, că vă-împuşc eu, pă ormă!! 

Când am ajuns acolo, soarele mai era doar o zare arămiu-
pâlpâindă, iar Fântâna cu Trepte, dac-o mai fi dăinuit, se-nchisese în 
ea însăşi ca într-o scoică de ghioc şi prea anevoie am aflat o vizuină, 
o copcă, ceva, ca să ne strecurăm prin parapetul de păducel 
înghimpat. Totuşi, după ce-am trecut gardul viu, ne-am înălţat iute pă 
tălpi şi-am dat glas de întâmpinare, ca să nu ne trezim cu vrun glonţ, 
drept între urechi. 

Începuse să se însereze şi casele acelea pustii, zidite din pietroaie 
mult mai bătrâne, şparlite odinioară de la dărâmăturile Histriei, dar 
părăsite, pe urmă, în fugă, păreau, sub  învelişul gros de licheni 

 

Născut la 6 septembrie 1961. Licenţiat în Filologie (limba şi literatura 
română). A debutat în revista Luceafărul (Atelier literar), unde, prin deceniile al 
şaptelea şi al optulea, a publicat, periodic, poezie şi cronică literară. Marele 
premiu al Festivalului de Poezie „Lucian Blaga”, 1981. Colaborator constant 
(poezie, critică, proză) al revistelor Tomis (până în anul 2000), Ex Ponto, Conta.  
I-au apărut: Ucenicul diavolului (fragment de roman), în Vânzătorul de enigme, 
antologie de proză contemporană, Editura Europolis, 1993; grupajul de versuri 
Starea de graţie, în Antologie de poezie contemporană, Constanţa, 1994; 
fragmente din romanul în pregătire Incidentul, în revistele Ex Ponto şi Conta. 
Romanul Apocriful necredinciosului Toma, Editura Mayon, Bucureşti, 2008; a 
primit Premiul pentru roman, pe anul 2008, al Uniunii Scriitorilor din România, 
filiala Dobrogea.  

 
Apocriful necredinciosului Toma, cartea lui Ioan Florin Stanciu, reprezintă 

un debut în roman premiat de filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România 
(..) E o carte muncită în timp si acest aspect e marcat de fiecare frază ce arată 
importanța acordată scriiturii: aducînd către cititorii de astăzi o lume mai de 
demult, autorul își evidențiază, în primul rând, discursul. Caricaturizarea însă este 
mai tare ca orice altceva, naratorul nu se poate opri de la ultima sa provocare, 
într-un roman interesant, care abordează o temă şi o modalitate ingenioasă de 
scriitură, aleasă de un scriitor cu certă vocaţie (Constantin Dram). 
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fântâna cu trepte 

chitinoşi şi, în lumina puţină, strecurată prin prelata de ramuri, nişte 
colosale broaşte ţestoase, pregătite să se târască înapoi, înspre Histria, 
acolo unde se afla rostu’ lor adevărat pe pământ. 

Nu se-auzea niciun câine.  
Dar, când ne-am mai apropiat, bătrânul veghea neclintit pe 

buturuga lui  fără vârstă, sub un felinar mic, de grajd, care abia mai 
adia o luminiţă de candelă peste treptele din marmură greacă ale 
fântânii. 

Totuşi: AVE VIATOR ET VALE scria pe o albă stelă romană, 
sprijinită de trunchiul încă viu al celui de-al doilea nuc.  

Lumina îşi da duhul încet, ca aburul respiraţiei pe-o oglindă 
cernită. 

Aşa că i-am desluşit fără grabă şi pe înţelesul său, cred, ce    
ne-adusese  pe-acolo, în fapt de seară, iar moşul părea să fi rămas 
adânc uimit şi cutremurat – nu numai de faptul că mai există şi-o altă 
lume, dincolo de ţarcul lui verde dar, mai ales, de faptul că lumea 
aceea are cunoştinţă de numele şi de vieţuirea lui pe pământ. 

– Păi, dacă treb’e să-mi pui eu pecetia pă hârtia asta, pentru ca la 
voi, acolo, s-o duceţi mai bine, atunci să ştii şi tu că Sfârşitu’    
Lumi-i-aproape!! 

– Da! da! da!, m-am grăbit eu să-i mai explic o dată, trebuie să-ţi 
pui ştampila, musai, da’ nu aci-n văzul nostru, că-i secret. Aşadar, iei, 
mata, felinaru-ăla din par, intri-n colibă, te gândeşti bine şi pui 
ştampila p-un chenar d-ăsta, unde scrie DA sau NU...  

– Adică BINE sau RĂU!, vrei să spui?, a desluşit bătrânul cu 
vicleană şi cu înfricoşată înţelepciune. Şi? 

– Şi, pe urmă, îndoi foaia, aşa, şi-o vâri, nevăzut de nimeni, în 
cutia asta! 

– Păi, vezi că tot e o coţcărie la mijloc?! 
– Nu e! am spus eu apăsat. 
– Şi-atunci, de ce mai  treb’e să m-ascunz în colibă? 
– Pentru că aşa e bine! 
– Ba, nu-i bine dăloc!, că eu, orişicum, n-am cum să ştiu ce-o fi 

bine sau rău pă la voi, p-acolo. Aşa căăăă... în zadar, gâlceava!! 
Apoi, după ce-a mai forfotit un timp prin jurul izvorului, şi-a luat 

urna, ştampila şi votul şi-a intrat în colibă, iar eu, puţin mai târziu,  
am intrat după el, ca să-i duc felinarul. Încreţit tot ca un şaman de-al 
lui Zoroastru, şedea ghemuit într-un colţ şi arunca hârtia aceea prin aer. 

– Cu care parte-o cădea a treia oară, în sus, acolo, am să pun 
pecetea! mi-a şoptit el cu un zâmbet parşiv.  Iar acu’ pleacă d-aci, ca 
să nu vezi când o pun la cutie!  

Abia după vreo jumătate de ceas de  foială şi boscorodeală, de 
prcă-ar fi descântat de deochi, a ieşit şi-a pus felinarul la locul lui, în 
par, apoi a adus şi urna  de vot, pe care a aşezat-o cu mare luare 
aminte pe buturuga teşită, iar, spre miezul nopţii, a venit şi c-un fel de 
preş vărgat pe care l-a desfăşurat larg peste un strat fremătător de 
vrejuri de fasole, puse la uscat pe sub duzi. 

– Aici o să dormiţi împărăteşte, a zis el, tăvălindu-se o dată, de 
probă, peste ţolul acela şi-a dispărut gârbovit înapoi, în coliba lui, de 
unde tot timpul s-a auzit un fel de scâncet, de vaier sau de rugăciune. 

– Ce-am făcut?!... ce-am făcut?!... ce-am făcut!?... ce-am 
făcut!?..., se lamenta el  vehement, dojenitor şi zălud. 

Iar spre dimineaţă, când stelele coborâseră ca nişte mere de aur 
prin pomi, s-a ivit din nou, înveşmântat în alb, ca un duh şi, după ce-a 
ocolit îngândurat şi coşcovit, şipotul ascuns al izvorului, a luat din 
nou cutia aceea subţire-ntre palme şi a clătinat-o de mai multe ori, 
violent, prin dreptul urechii. 

– Ai? Parcă n-ar mai fi-aici?!!, a murmurat el, ca şi cum s-ar fi 
ştiut supravegheat. 

– Ce să fie, bre? Mai dă-o dracu’!! 
– Păi, beletu meu! Parcă n-ar mai fi-aici?!     
– I-acolo, bre, că doar n-o fi zburat!? Da ce treabă-ai cu el?   
– Păi, mă gândeam să-l scot cumvaşilea d-acolo şi să-i pun o 

ştampilă şi-n căsuţ-ailaltă. 
– Da! Da’ asta chiar nu se poate! 
– Adecăăă, vezi că eşti cam pungaş matale?! Da’ di ce nu să 

poatie? 
– Pentru că nu se poate să fie şi da şi nu, în acelaşi timp! 
– Chiar! Asta pare-adevarat!  Da’eu tot vreau să scot biletu’ meu 

d-acolo! 
– M-ai omorât! Ce să faci cu el? 
– Mă gândeam, aşa, să-i cam dau foc şi să-l împrăştii pă gârlă! 
– Nici asta nu se poate! 
– Da di ce să nu sî poatî, dacă-i beletu meu?! 
Apoi, s-a târât din nou în colibă, unde-au început iar freamătul, 

şopoteala şi scrâşnetul. Iar noi am intrat acolo abia a doua zi, spre 
amiază, de frică să nu vină nea Gogu şi să ne ia gâtu’ ca la curci. 

Bătrânul zăcea învălmăşit pe paiele lui şi-a mai durat ceva,    
pân-am observat că avea gura strâmbă şi  că era moale ca zdreanţa. 

– Să ardeţi bine foai-aia, să nu vă jucaţî!!!, a clămpănit el fioros 
şi-a căzut definitiv în sine. 

Însă nu numai că n-am ars-o, dar am mai băgat şi vreo zece 
voturi, aşa, de la noi, ca să vadă nea Gogu c-am umblat toată noaptea, 
pă la toate adresele. Şi bine-am făcut că tot frecţie la picioare de lemn 
a rămas.  Fiin’că  Costituţia s-a schimbată, da’ eu tot n-am primit 
nicio pensie. 

Şi-am omorât şi moşu-ăla dăgeaba!    
Asta e! 

o povestire de Ioan Florin STANCIU 
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Textul ca o vălurire de ape… 

Aici, cu gândurile imitând vălurirea acestui lac dumnezeiesc 
în amurg… să ne aşternem pe scris, de se poate zilnic, sfidând 
temerea că el, scrisul, este un Orgoliu perfid, al cunoaşterii ca 
iubire…, al regăsirii sinelui tău şi oarecum al lumii în care ne 
trezim, inversând durata vîrstei, cea a fiecăruia… 
      Fiind născuţi, ci nu „făcuţi”, întrerupem, cu duratele 
individuale, acea dimensiune pe care o numim eternitate. (Un 
enunţ poetizant – aparent monstruos – ar fi „eternitatea gravidă 
de sine”). Actul trăirii este, paradoxal, al muririi, metaforic 
zicând, al întoarcerii spre „origine”, aşa cum ar fi o curgere 
inversă, în amonte, a fluviului spre izvor. Problema ce ne rămâne 
este cine suntem, deoarece spre unde mergem şi cu ce scop, sunt 
variabile, chinuitoare şi autodestructive; nimic nu ne va consola 
să Ştim. 
     Iată că suferinţele cântă cu adevărat, astfel fiind luminoase şi 
vindecătoare: fiind sublunari, nu uităm că nimic nu este nou 
sub… lună. 
 

„plecasem să mor puţin” 
 

Am stat „de-o ţigară”, într-un subsol la Oradea, cu pianista şi 
poeta Delia Duna, din exil. „Cât să vorbim de-o ţigară” a şoptit 
ea…” Cât să murim împreună un pic”, i-am răspuns, fără a clipi. 
S-a mirat… Peste o vreme, la Deva, într-un salon de carte, 
editorul meu cel mai loial, Ioan I. Iancu, avea să se prăbuşească 
sub un infarct. Era şi diabetic. Îi întinsese mâna Paulinei P., 
zicând: „A venit vremea să ne împăcăm...” Cu un ceas înainte, la 
mine acasă, la Hunedoara, i-a adus soţiei un bucheţel de 
brânduşe… 

Ultima propoziţie din ultima sa carte, stă scrisă: „Plecasem să 
mor puţin”… Cu fiica sa, Raluca, aveam să-l ducem la 
Timişoara, după ce am suportat, năuc, rezultatul expertizei 
medico-legale, la Deva; anatomistul mi-a arătat, ca martor, inima 
lui literalmente explodată! O biată bucată de muşchi înnegrit, ca o 
moluscă, mi-am spus… Cu aceste note, îi restitui bucheţelul. Nu 
zic „amintiri urâte”, deoarece ele au semnificaţie, una care se 
extrage. 

Ventrilocul e altceva, altcineva, este dublura, dualul.. Este 
demoniac, este maniac, este boala dedublării, cum vorbeam 
cândva cu marele  poet- actor Emil Botta, cel mai mare după 
George Vraca. Eram la Muzeul Satului, cu pădurenii  cei exotici, 
din Cerbăl şi Ciulpăz ( satul Ciulilor ruteni, de lângă Nandru…), 
atunci el a scris poezia „Pădurencele”, i-am pierdut manuscrisul. 
(Dar rămâne „Întunecatul April”…) I-am fost promis că îl aduc la 
Ciulpăz, şi în Poiana Ruscăi, însă   nu  mult după aceea a murit. 
Era pe jumătate nebun – de luciditate şi terror ment? Un Hamlet 
în comunismul proletcultist. Absurdistan, cum găsi Ion Chichere 
numele acestei „împrejmuiri” zise ţară… Ţarat… 

 

* 
Pedagogia explodată a lui Google, ai zice Gog (le) and   

Ma-Gog (le!). Stihialul concurând viteza Gândului. A 
întunericului, calibrat cu a luminii… 

* 
De ce scriem ? Urmăm o sentinţă (socratică), „ urmează-ţi 

zeul”… Dar era şi „ Cunoaşte-te pe tine însuţi” (adică şi lumea?). 
Scriem ca să ne vindecăm, ca să suportăm că suntem în condiţie, 
dar şi sperând a ne ameliora „ la condition humaine”, neh ? 

   Scriem din onoare pentru sine şi a lumii din mediu. Scriem 
ca să uităm altfel decât prin somn şi vise. Ca să comunicăm, 
aşadar cuminecăm. (Comunicare – lat. cuminecare). Din 
încredere. Din dor de inefabil şi leac, lecuire. Din această 
gravitate care totuşi are impulsul mirabil de a râde.. Scriem 
respirări, cum definea scrisul Nichita Stănescu, în etapa lui 
antimetafizică… sub umbrela (din păr de cămilă?) … a lui 
Ptolemeu ? 

Scriem adică ne auto-tratăm, intuitiv, uneori, dacă suntem 
inspiraţi şi sinceri cu noi înşine. A te minţi pe tine, este un păcat 
de-o moarte… 

* 
    Arta  spectaculară, arta manipulării  mulţimilor lui Gustave 

le Bon, gregarismul,  propensiunea mulţimilor de a adora fanatic, 
de a fetişiza, a îşi „ urma eroul”, de a îşi avea idoli… Am fost cu 
unul de acest tip, am înţeles şi am plecat la timp din calea lui, din 
preajma lui... M-am certat cu el la Deva, apoi la Ţebea, … atunci 
am înţeles că e un mare nebun, un mare  erotomaniac, un violator 
vampirizat, un histrion, un posesiv lacom şi fără saţiu, de glorie, 
de supunere mistică, de beneficii pentru „talentul său naţional”, O 
Boală Încarnată, a întunericului  din subcorticul colectiv…, dintre 
cei care ajung eroi în istorie, criminali de război … „Fiecare 
ŢARĂ ÎŞI ARE HOŢII ŞI CRIMINALII PE CARE ŞI-I 
MERITĂ”, de ce nu şi poheţii ăştia de balamuc, oximoronii ăştia, 
de stadioane, de saloane cu oglinzi, de antologii şi dicţionare 
mincinoase, … de parlamente, de sloganul demagogic şi eficace 
pe extreme al „Salvării neamului”? Odată, l-am văzut jucând o 
„miuţă” pe stadionull Giuleşti, admirat de redactorii lui servili şi 
lingăi… Marele, Grasul, Uriaşul (remember şi Marele Blond vs 
Micul Boc recentul…) – lovea balonul de parcă ar fi izbit un 
CAP DE OM,  (propriul craniu? Craniul shakespearian?). 

… Sau  „arta”  demonismului histrionic şi ventrilocist, care 
face ravagii unde cultură nu este, unde dictatura e perfidă, ucide 
concret prin Abstacţionismele ei… mai sinistru ca prin liderii 
politicieni ce devin dictatori? 

Nevoia canibalică de a fi „Marele”, de a fi adulat, de a  
agonisi… de a „ iubi” mulţimile… pentru a le lua în stăpânire, 
prin seducţie… Cândva, am văzut săli şi stadioane în care 
„Marele” din scenă comitea un fel de viol colectiv, mistic, 
psihologic vorbind… Marele (Alb) fusese un an la Yova City, cu 
o bursă pe prietenia cu Nicu Ceauşescu: de acolo, a adus şi 
adaptat moda spectacolului pe stadioane, (a la Michael Jackson 
etc) – dar adaptată propagandismului regimului de aici, comunist, 
ceauşist… Şi a  prins.  

     Arta şi pe constrasens, ca suferinţă psihică, refulatorie, 
resentimentară, alienantă şi ultimamente act sinucigaş… asistat… 
eventual cu urale, eventual cu aplauze urlate, eventual pe 
stadioane, eventual cu urlete, eventual cenaclistă, triumfalistă, 
idolatristă, eventual cu salve de tun la morminte, onor la drapel şi 
apoi… războaiele urmaşilor peste cadavru, pentru împărţirea 
averii… Marelui Artist... 

 

Scriere orhideică… 
 

 „Când eram tânăr şi la trup curat” (Cezar dixit ) – am deviat 
uneori… Eram cântăreţ de local şi textier, poet carevasăzică… 
Când beam excesiv, am cunoscut ceva foarte ticălos la un 
comesean: îţi scutura scrumul ţigării lui în paharul cu vin… 
Securistul I. Haicu, anchetatorul meu hunedorean, mi-a scuturat, 
vegheat de maestrul lui, lt. col L. Văceanu, scopalamina în 
votcă… Ca să devin logoreic şi să „mărturisesc” că am scris 
memoriul către Ceauşescu… Şi totuşi, am negat. Dar au 
expertizat cei de la Bucureşti şi au dovedit, grafologic, ceea ce eu 
am negat. Au scris că am „o scriere orhideică”! Ceea ce e 
frumos, nu-i aşa? 

      

Soarele e acolo şi noaptea... 
 

„Veacul nostru are profeţi care vorbesc despre viaţă cu 
entuziasmul unor bolnavi. Puterea ce pulsează în opera lor nu 
seamănă cu vigoarea omului sănătos, ci cu forţa nebunului 
delirant”. 

 

Lucian Blaga a fost şi aici profetul ( poeta vates) finelui de 
mileniu 2 şi iată, al sec. XXI. Celebra zicere al lui Andre 
Malraux, anume că „Secolul XXI va fi religios, sau nu va fi 
deloc” – pare una ambiguă, în „coadă de peşte”, un sofism 
deghizat.. Poeta vates, ştiau latinii, însă poetul este profet în 
măsura înzestrării lui de talent intuitiv, iar calea cultivării acestei 
„arme care cântă” mi-a fost cea empirică, nu am avut şansa (ori 
neşansa?) de a fi „produsul” vreunei universităţi… Viaţa şi 
perenele „ sentinţe” socratice mi-au fost iniţierea. Şi de o vreme 
îmi dau seama, cu tristă revelaţie, că încep să învăţ, spre final, şi 
din viaţa mea, dar şi din moartea celor ca mine… Înşirui jurnalier 
aceste pagini care vor fi doar câteva fulguiri, aşa cum înaintea 
iernii se insinuează prin aer fulgii de omăt… 

Sunt, vor fi ultimele, deoarece voi înceta să mai scriu, să 
respir – şi - astfel, oricum. Un poet în retragere, cu emoţia un pic 
narcisică, de a fi cândva o amintire a unui om care a încercat... 
Scrisul a fost acţiunea mea cathariscă, lupta mea cu alienarea, 
disperările şi fascinaţiile, eşecurile şi bucuriile… Dacă uneori 
apelez la oximoron, am făcut-o ca un reflex de apărare atât în faţa 
Violenţei oarbe a lumii în care suntem, deloc „ religiosus”, mai 
degrabă una a mutaţiei… fortuite, manipulate de forţe obscure, 
spre cyborgizare şi a unor efecte previzibil- apocaliptice, cum au 
mai fost prin secole… O lume în care am sperat, o iubim, o lume 
în care ne dorim ca fiii si cei ce vor veni, să fie mai puţin 
nefericiţi ca noi… 

* 
 „Cândva, vor fi din nou aceleaşi, toate/ S-or recunoaşte, 

poate/ sau vor trece, străine/ grele de trecutul lor…/  năframe 
ruginite la colţuri trist vor flutura…/ şi nu esti vinovat că numai 
Timpul/ iartă si uită/ cu adevărat”… 

amintiri din Hermeneia 

 

Născut la 10 septembrie 1944, Hunedoara. Poet, prozator, publicist, 
sculptor. A publicat peste 37 de volume, dintre care amintim doar: Miere 
sălbatică, 1996; Cartea de sub brad, 1997; Elegiile corvine, 1998; 
Strugurii întunericului, 1998; Grădinile semantice; Plângea să nu se 
nască, 2000; Luceafăr din lacrimă, 2000; Sărutul cu privirea, 2001; 
Empatia divină, 2001; Tresărirea focului, 2002; Port şi rănile tale, 
2003; Rezerva de duioşie, 2004; Port şi rănile tale, 2005.Textele 
inserate aici fac parte dintr-un amplu jurnal, intitulat Psihoteca. 

 
Scriu mai ales dimineaţa. Mici descărcări electrice. 

* 
Vai, vai, suntem impregnaţi de prea multe prejudecăţi. Dar acesta ne e felul. 

* 
Tiparele insomniei, destrămate în textul desfigurat… Eliberări subcuantice, 

orgasmice, disimulări şi rateuri… Asta uneori face arta poetică? 
* 

Irizări ce dau năluciri extactice opacităţii…  Între vitraliu şi fereastră, 
spiriduşul empatiei tale, jucăria vreunui zeu încă tânăr… 

 

 

(Eugen Evu, Seminţe, celule Stem…) 

 
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

 de Eugen EVU 

Exilul de acasă (Pagini nepierdute) 
 

Omul (umanul nu moare de tot, el stăruie o vreme în 
virtualitatea memoriei celorlalţi. Încă din miturile esenţializate, 
în piatră, în mumii, în memoria genomică a urmaşilor, există ei,  
se continuă ei, ca suferinţă a urmaşilor – urmaşilor, cum o 
definea Ion Lăncrănjan. Prin cărţile noastre, suntem 
contemporani retro cu morţii noştri, cu inteligenţa care a ars 
prin duratele lor. 
 

* 
 

Unicul mic – miracol este că mi-am supravieţuit psihic, pe 
acest „itinerar psihologic” al experţilor de la Socola a dr. 
Brânzei, ca şi al altor spitale psihiatrice, ca acela de la Zam sau 
Gătaia…, câte or mai fi. Managerul celui de la Zam, fostul 
coleg de cenaclu Vali Câmpeanu, declara recent într-un 
hebdomadar regional, că adevăraţii nebuni sunt nu cei din 
incinta sanatoriului Zam pe Mureş, ci cei din afară, cei pentru 
care noi, toţi, suntem „masele de conştiinţă”, de după 
„conştiinţa de mase”, adică „electoratul”, neh ?…  

 

* 
Dacă e să apelez la parabole, la semnificaţii, aş zice că nu 

vorbim de Semnul Isar, dragă Theodor Damian, exilatul nostru în 
America, ci de Isarlâc… Ştiţi, acel sit arheologic („memorial” de 
mâl şi dejecţii…) din melasa Deltei Dunării, cum ne acuză poetul 
evreu german Robert Stauffer, den Bavaria şi Budapesta… 
Isarlîcul din acea operă pe deplin genială, a lui Ion Barbu… Dar 
asta e cu totul altceva. Poate în piesa aceea „Tache, Ianche şi 
Kadâr”, sau Kadar, mă rog , no problem! 
 

* 
Ca şi Domnia Ta, Dorin Tudoran, acolo, în America, aici, în 

exilul de acasă, din literatura română, nu uit nici ce este şi nici 
ce semnifică, accede la lumina memoriei chiar transfigurate în 
esteticul meu excesiv, poate idealist, cum mă acuzau  şcoliţii 
securişti ai Elenei Ceauşbei, din Timişoara, Bucureşti şi 
Deva…, ori poate doar homo religiosus, eliadesc, ori – mai ştii? 
– doar cioranian? 

Memoria, deh, memoria! De la miturile şi epopeile Enuma 
Eliş, Ghilgameş, şi celelalte, prin cea a Holocaustului şi a 
extremei ce îl atinse, Infernul roşu, (putred!), până foarte 
aproape spre a vedea; la memoria acestui Egregor de ventriloci, 
cuiburi de pupeze, sentenţioşi, genialoizi et …agonici, eroi şi 
disfuncţi, decreţei triumfalişti… nu m-a bătut Dumnezeu cu 
amnezia care face suportabilă ieşirea din… sistem. Itinerariul 
meu în contratimp cu moartea, dacă nu sună preţios-gracil-
romantic,  este neted, fără gropi. Nu eu scriu poezia, ci ea mă 
scrie pe mine. Unicul care a înţeles imediat a fost Ştefan 
Augustin Doinaş. Ah, da, şi Laurenţiu Ulici. 

 

Perversiunea safică 
 

Nu privighetorea cântă, ci privighetorul, bărbătuşul, trilul 
lui este chemare la împerechere. Aşadar, deducem că artele sunt 
esenţial gesticulaţie masculină…, cu ţintă divinatorie iniţiatică, 
precum „Cântarea Cântărilor”… Ea, Sulamita (Salomeea, 
Solomia…), simbolica Fecioară, este pregătită (a se găti pentru 
logodnă-nuntire) prin exaltarea mistică a Cuvântului 
prenupţial… 

Oarecum nuanţat, asta înseamnă că poetesele lumii de azi, 
ca şi artistele, sunt Safice, de la Sapho, cea din Lesbos…); 
substituirea în masculinitatea gestului-actului (scriere, muzică, 
pictură) – este pervertire. Nu Euridice cântă, nici jeleşte, ci 
Orfeu cel trădat, îndureratul pierderii ei în favoarea demoniacă 
a Infernului... 

 

(fragmente) 
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NICOLAE CEL 
FERM ŞI BLÂND 

 
Nu am memoria versurilor. Nu ştiu pe de 

rost decât un scurt poem de Rilke, altul de 
René Char şi versuri izolate din mai mulţi 
mari poeţi de la Eminescu la Montale sau 
T.S. Eliot. Nici din ceea ce am scris eu, nu 
ţin minte decât două poezii, de trei, respectiv 
cinci versuri. Mi-a rămas însă în minte de 
mai bine de douăzeci şi cinci de ani 
începutul unui poem de Nicolae Turtureanu, 
publicat mai întâi pe prima pagină a 
Cronicii, poem scris, dacă îmi aduc bine 
aminte, în urma unei vizite a redacţiei în 
oraşul dunărean: „La Galaţi, un vas cu flori/ 
a intrat cu prora-n nori/ de-au murit prin 
înecare/ opt feciori şi opt fecioare”. Poemul 
continuă la fel de frumos, din nefericire însă, 
slaba mea memorie nu mă ajută să-l 
reproduc în întregime. Le-am citat pentru a 
pune în lumină, pentru o clipă, calitatea 
poeziei lui Nicolae Turtureanu, despre care 
nu am scris decât un singur articol, e drept la 
apariţia unui volum foarte important al 
evoluţiei sale, Ascunsa rană din 1996. Nu 
voi comenta nici astăzi poezia, dar îmi iau un 
fel de angajament că o voi face în momentul 
în care voi avea destulă putere şi destul curaj 
să-mi reiau undeva rubrica Poeţii mei, 
părăsită de vreo jumătate de an. Pentru că, 
am senzaţia, poezia lui Nicolae Turtureanu, 
deşi au scris despre ea critici remarcabili, nu 
este încă situată la locul meritat.  

Azi, însă, vreau să scriu câteva rânduri 
despre omul care a purtat şi poartă poetul, 
omul ajuns în preajma unei vârste nu doar 
respectabile, cum îndeobşte se spune, ci şi 
neverosimile. Neverosimile, pentru mine, 
care nu reuşesc să întrevăd mari schimbări 
între Nicolae de astăzi şi cel de acum vreo 
patruzeci de ani, când, încă elev fiind, l-am 
întâlnit prima oară. Chiar singura schimbare 
importantă, însă în ceea ce priveşte percepţia 
mea nu realitatea personajului, s-a petrecut 
tot atunci.  

Întâi, l-am citit pe poet, spre sfârşitul 
liceului, perioadă care mi-a prilejuit de 
altfel întâlnirea cu mai mulţi poeţi 
remarcabili ai „generaţiei 70”, de la 
Mihai Ursachi la Cezar Ivănescu, sau 
Daniel Turcea şi Virgil Mazilescu. Îmi 
plăcuse Punctul de sprijin, aşa că am fost 
foarte bucuros când cineva mi l-a arătat 
pe Nicolae Turtureanu pe stradă. Am fost 
bucuros, dar şi surprins. Poate din pricina 
bărbii roşcovane şi rebele, poate din 
pricina unei anume încruntări de pe chip, 
care putea să fie şi trecătoare, am avut 
impresia unui om sever, dur şi ursuz. 
Mare avea să-mi fie surpriza când, peste 
vreo doi ani, student fiind eu deja, aveam 
să-l cunosc. „Ursuzul” avea să se 
dovedească un om foarte sensibil, 
afectuos, blând, poate cu un cuvânt mai 
potrivit, şi chiar timid. De-a lungul 
anilor, aveam să asist şi la câteva 
descărcări temperamentale, la scurte crize 
de furie dar, în mod remarcabil, 
întotdeauna nu doar motivate, ci motivate 
de chestiuni de principiu, ceea ce nu e 
chiar aşa de frecvent la noi, unde poeţii 
îşi arată gena iritabilă mai ales din 
motive foarte personale. În ceea ce 
priveşte chestiunile de principiu, Nicolae 
s-a dovedit mereu un om de caracter, 
inclusiv în nuanţa franceză, ce sugerează 
şi încăpăţânarea, avoir du caractère. 

Întâmplarea a făcut ca, după 
aniversarea de zece ani a revistei 
universităţii Alma Mater/ Dialog, din 
1978, să încep o colaborare relativ 
constantă cu Cronica, revista la care 
lucra Nicolae din 1971, după o trecere pe 
la Radio Iaşi. Am lucrat direct cu el câtă 
vreme am scris „cronica de poezie” 
acolo. Şi am colaborat foarte bine. Nu am 
avut vreo discuţie legată de articolele 
mele, că de litigiu nici nu ar putea fi 
vorba. Mai degrabă, a mai avut el uneori 
probleme cu conducerea revistei ori cu 
cenzura din pricina mea. Şi a fost mereu 
loial, s-a „bătut” pentru unele articole de 
parcă ar fi fost scrise de el, nu de un 
colaborator foarte tânăr pe atunci şi care, 
format în presa studenţească ieşeană, 
probabil cea mai bună din ţară, nu se sfia 
să mai facă o aluzie sau o trimitere mai 
puţin convenabile oficial. Sunt convins 
că Nicolae, care era un om cultivat şi un 
cititor atent, le observa şi le lăsa, probabil 
cu satisfacţie, acolo unde le întâlnea.  

Vorbeam despre fermitatea în 
chestiunile de principiu, despre 
încăpăţânarea bună a lui Nicolae. Sunt 
convins că şi această aventură editorială a 
Cronicii Vechi, la care s-a înhămat în 
pragul acestei frumoase aniversări, are 
aceeaşi sursă, a primit impulsul din acele 
dimensiuni amintite ale personalităţii 
sale. Mie nu-mi rămâne decât să sper că, 
peste vreo zece, voi scrie din nou câteva 
vorbe aniversare, aşezate pe un teanc de 
reviste de un stat de om! La Mulţi Ani, 
Nicolae! 

 

Liviu ANTONESEI 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

 

Prima mea poezie a fost agăţată c-un bold la Gazeta de Perete de pe holul Şcolii elementare Iacobeni 
(de Botoşani), unde aveam favoarea de a mă instrui. Poezeaua era o pastişă după Alecsandri şi Coşbuc – 
lectura obligatorie de la acea vârstă – dar ce conta, dacă te lăuda învăţătoarea şi te citeau toţi elevii, 
îndeosebi cei din clasele mari! Cam tot pe-atunci (eram prin clasa a III-a- a IV-a) am dobândit calitatea de 
pioner, o calitate ce aproape o surclasa pe cea de poiet. Mândru nevoie-mare, evoluam, şontâc-şontâc, 
spre casă, cu cravata roşie fluturând în vânt şi (îmi imaginam) în admiraţia celor cu care mă întâlneam. Dar 
un vecin, unul „de-a lui Săraru”, care stătea mai toată ziulica la gard, ca să nu-i scape nimic din dinamica 
uliţei, mi-a trântit mucii-n fasole: „Ci, uăi, ţ-o pus şî ţîe zdardă?!” Am ajuns acasă cu ochii în lacrimi. Tata, ca 
să mă consoleze, a promis c-o să-l aranjeze el pe „pezevenchiul acela”... 

Am trecut  prin împrejurări şi mai grele... De-a lungul vieţii mi-am schimbat de mai multe ori condiţia, am 
dobândit o nouă calitate. Sau un nou defect: calitatea sau defectul de soţ; calitatea sau defectul de tată; 
calitatea sau defectul de bunic. Întrebat fiind care este cea mai importantă operă a lui, Alexandre Dumas-
tatăl ar fi răspuns: „Cea mai importantă operă a mea este Alexandre-fiul”. Şi eu zic că cea mai importantă 
operă a mea este fiul meu Dragoş şi, prin consecinţă, nepoţii mei Vlad şi Ioana. Când am devenit tată, ce 
puteam să fac, ca orice bărbat responsabil? M-am îmbătat. Şi asta întrucât nu speram să ajung... tată. Cu 
atât mai mult, nu speram să ajung bunic. Când, în urmă cu 5 ani jumate, am acces şi la această nouă 
calitate, derutat, am întrebat-o pe nora mea: „Şi eu ce fac acum?!” „Ce să faceţi?!, mi-a răspuns dumneaei. 
Scrieţi poezii pentru copii şi alte năzdrăvănii...” N-am prea scris poezii pentru copii, dar diverse năzdrăvănii 
am scris – şi am şi făcut. În genere, devenirea mea, în viaţă şi în literatură, s-a produs cu oarecare întârziere 
şi a fost întâmpinată, chiar de mine însumi, cu uimire şi neîncredere. Oare eu sunt acela căruia i s-a agăţat 
cu un bold, prima poezie, la gazeta de perete a Şcolii din Iacobeni?, mă întrebam, când s-a petrecut 
evenimentul. Şi tot aşa am întâmpinat şi celelate apariţii. Prima carte – Punctul de sprijin – mi-a apărut în 
1971, când împlineam 30 de ani. E limpede că n-am fost un precoce şi cu atât mai mult un industrios. A 
doua, Nocturne, din 1975 – încununată cu Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi – aş putea spune că e o 
schiţă de portret al celui care voi deveni. La a treia, din 1979, deja am fost fixat, cu o mână sigură, de către 
criticul Liviu Leonte, „între gravitate şi ironie”, formulă pe care mi-am asumat-o şi pe care am încercat să n-o 
contrazic. Vorba vine. Deşi îmi propusesem să ies... de sub tipar odată la patru ani, deja cu a patra carte 
(Poezie deschisă, 1984) măream intervalul la cinci ani, pentru ca următoarea (Ascunsa rană, 1996) să-mi 
apară abia după 12 ani. Au mai trecut încă şase ani până la Poezii din secolul trecut (2002) şi alţi patru 
până la Atâta verde peste cerul alb (2006). „Vă uită lumea, domn’ Turtureanu”, mi-a spus un mai tânăr 
confrate. Nu ştiu dacă lumea mă uita, căci în aceşti ultimi 21 de ani am fost mai prezent ca niciodată, având, 
fără îndoială, ritmul meu lent, chiar indolent şi, probabil, enervant. În totul, am publicat vreo 200 de poezii, 
chiar dacă am scris mai multe. O poetă poloneză, Szymborska, a publicat, până la vreo 90 de anişori, doar 
250 de poezii şi, în urmă cu câţiva ani, a primit Premiul Nobel. Eu, cu 200 de poezii, evident că nu pot 
accede decât la acest onorant Opera Omnia, în care intră, în afara faptelor mele bărbăteşti, amintite mai 
înainte, încă vreo 2000 de pagini de publicistică şi cele vreo 200 de pagini ale romanului epistolar – sau ale 
epistolelor romanţate – Dublă cetăţenie. Mai intră aici, probabil, şi o copilă-minune, Cronica  numită, pe care 
am slujit-o vreo 27 de ani şi pe care, după ce s-a pierdut prin lumea literară, am recuperat-o, am spălat-o de 
păcate şi, deşi era / este veche, am lansat-o ca (şi) nouă. Am crescut sub influenţa lui Labiş şi a „poeţilor 
vremii”, dar examenul de maturitate l-am dat cu Geo Dumitrescu, cu Doinaş, cu Caraion, cu Stelaru, cu 
Tonegaru, care au început a fi (re)publicaţi în vremea studenţiei mele. Faţă de liricoidul încă adolescent, ce 
eram, treptat mi-am descoperit – s-a trezit, probabil – nervul ludic, un anumit mod de-a da cu tifla. Mă 
vindecam astfel şi ce complexele care mă bântuiseră şi-mi luam existenţa, aşa-zicând, pe cont propriu. De 
fapt, de complexele fizice m-am vindecat în acea şcoală specială de la Câmpulung, unde erau oameni 
(adolescenţi, tineri, maturi) cu adevărat suferinzi, dar cu un tonus care făcea de ruşine neputinţele-mi proprii. 
Nu mai insist, această experenţă-limită este reconstituită, pe larg, în Capăt de linie/ Exerciţii de neuitare. 

În studenţie, aveam o rubrică permanentă de parodii în „Amfiteatru”, îi parodiam pe cei la şcoala cărora 
mă (re)formam (Doinaş, Geo, Caraion), dar şi pe colegii de generaţie, unii dintre ei deja strălucitori 
(Blandiana,  Buzea, Păunescu, Pituţ). În această... concurenţă, la un colocviu al cenaclurilor studenţeşti, de 
la Sinaia, am primit premiul al III-lea, ceea ce echivala cu marele premiu... La Iaşi, publicam sporadic, în 
„Iaşul literar” – unica revistă existentă pe-atunci – şi, consecvent, ca în copilărie, la Gazeta de perete a... 
Casei Studenţilor, unde forjasem (împreună cu Aurel Brumă,  Aura Muşat şi Dan Rotaru) un cvartet liric care 
se dădea, lunar, în spectacol... Premonitoriu, primul grupaj semnificativ de versuri, mi-a apărut, în aprilie 
1966, în „Cronica”, abia apărută şi ea de câteva luni, revistă de care voi fi legat, despărţit şi iarăşi legat... 
Grupajul a fost remarcat de Ştefan Aug. Doinaş, în „Gazeta literară” (text reprodus, mai apoi, în volumul 
Lampa lui Diogene) şi de Ion Caraion, în „Lupta de clasă”. Doinaş, folosind exemplul meu şi al altor tineri 
poeţi, teoretiza ceea ce i se părea lui a fi „situaţia poetică”, altfel spus, epicizarea lirică a unor stări-limită, un 
scenariu pe care şi el îl închipuise în „Mistreţul cu colţi de argint”, de exemplu. În ceea ce-l priveşte pe 
Caraion, eram încântat de comentariu, dar siderat de revista în care apăruse. „Dar de ce în «Lupta de 
clasă»?”, l-am întrebat, într-o scrisoare imprudentă. „Dar de ce nu?” mi-a răspuns, sec. Nu ştiam, la vremea 
aceea, că poetul – care se va duela cu „crinii” poeziei – făcuse închisoare la greu, iar acum era în curs de 
„reabilitare”, permiţându-i-se să publice doar în anumite reviste. Mult mai târziu (prin anii ’80), la o Conferinţă 
a scriitorilor, avea să-mi explice, prudent, ce şi cum... Şi mult mai târziu aveam să aflu că intempestivul 
demolator de „mituri” literare a fost (şi) informator... Când, anul trecut, mi-a apărut volumul Capăt de linie, 
mai mulţi amici m-au amendat pentru acest titlu fatalist, fără speranţă. Tot aşa mi s-a întâmplat, când am 
publicat Jurnal post-mortem, pe care eu însumi n-am crezut că sunt în stare să-l scriu şi, mai apoi, nu-mi 
venea a crede că eu sunt autorul. Mi s-a părut, de fiecare dată, că acestea sunt ultimele mele zvâcniri, 
ultimele mărturisiri, că, după asta, mă pot replia acolo unde nu-i întristare, nici suspin. Dacă muream atunci, 
în 2003, să fiu alături de cea care mi-a fost, deopotrivă, iubită, soţie şi muză, aş fi murit împăcat. Dar fiinţa 
umană are miraculoase căi şi resorturi de supra/vieţuire. Cioran, mi se pare, spunea că nimeni n-a murit de 
suferinţa altuia. Suferinţa, ca şi bucuria, te duc într-o stare limită, greu suportabilă. Le trăiesc pe amândouă 
în aceste momente. Şi, conform algoritmului, este de presupus ca le voi supravieţui. 

 
 

Nicolae TURTUREANU 
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Nicolae Turtureanu cu C. Ciopraga, Nicolae Busuioc, Ioan Holban,  
Alexandru Husar și Mihai Cimpoi 

Prima vizită a lui Grigore Vieru la Iași. Cu Horia Zilieru, 
Val Gheorghiu, la Casa Sadoveanu, 1980 La „Cronica” în 1976 

deveniri 
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Refuz să citesc cărţile inspirate din perioada postbelică (e vorba 
de aproape o jumătate de secol pe care am parcurs-o integral). Am 
trăit atunci multe, am văzut şi mai multe, aşa că îmi este de ajuns. 
Nu ironizez pe cei care le consumă, mă surprinde însă că cititorii lor 
se recrutează mai degrabă dintre maturi şi interesează mai puţin pe 
tineri, deşi aceştia ar avea nevoie să ştie ce s-a întâmplat atunci. E 
vorba bineînţeles de cărţile cu valoare documentară. Cărţile de 
ficţiune se citesc prioritar dintr-o altă perspectivă şi necesită o altă 
pregătire a lectorului. 

Se întâmplă adesea că lectura la cărţile-document se face cu 
dorinţa de a afla micile mizerii din relaţiile interumane. Suntem 
curioşi să aflăm cine cu cine s-a certat, ce crede unul despre celălalt, 
astfel că recepţia transformă materia cărţii conform unei mentalităţi 
mahalageşti. Cine nu a citit cartea postumă a lui Adrian Marino este 
privit cu mirare şi abia ascunsă superioritate, mai ales dacă are 
calitatea de istoric şi critic literar. Regret că nu am îndrăznit să 
întreb pe cel/cea care m-a chestionat dacă a mai citit cumva şi alte 
volume semnate de Adrian Marino. 

Dacă am citit volumul Capăt de linie de Nicolae Turtureanu şi 
m-am hotărât să-i scriu o cronică şi literară este fiindcă, în 
convorbirea cu poetul, publicată în nr. 1 al „Cronicii vechi”, a 
trebuit să răspund la câteva întrebări privind coexistenţa noastră 
cronicărească, cu cele bune şi cele mai puţin bune. Cred că a făcut 
bine fiindcă, din proprie iniţiativă, nu aş fi abordat niciodată istoria 
reducerii schemei redacţionale. Pentru mine evenimentele sunt 
foarte clare, ca şi pentru colegii din conducerea revistei şi din 
întreaga redacţie. Reluându-le prin intervenţii polemice m-aş fi 
simţit cumva vinovat. 

Capăt de linie este ceea ce Philippe Lejeune numeşte „pact 
autobiografic”. O spune şi subtitlul volumului: Exerciţii de 
neuitare. Autorul îşi face biografia de la copilărie până la data 
apariţiei cărţii: 2010. El insistă, cum ne aşteptam, asupra 
momentelor care i-au marcat existenţa sau chiar au produs 
schimbări esenţiale. Viaţa unui artist interesează dacă reuşim să 
înţelegem mai bine opera. Am scris altădată despre „gravitatea şi 
ironia” din lirica lui Nicolae Turtureanu. În ce măsură putem să le 
desprindem din biografie, iată o întrebare la care trebuie să răspund 
urmărind existenţa poetului. El nu urmează o cale strict cronologică 
care riscă să devină monotonă. Stricta biografie e formată din 
fragmente între care se intercalează texte publicistice sau lirice, 
astfel că lectura trece de la probleme socio-politice la satisfacţiile şi 
dramele personale. 

 
  

SENTIMENTAL, 
IRONIC, CAUSTIC… 

 
Vreţi sǎ spuneţi cǎ Nicolae Turtureanu face 70 de ani? Nu pot sǎ cred! 

Chiar dacǎ amândoi am albit de-a binelea… De câte ori ne întâlnim am 
impresia cǎ nu am schimbat decât culoarea. Iar nǎravul – ba! Parcǎ mai ieri 
auzeam vorbele cuiva, într-un amfiteatru al Universitǎţii Cuza: „Bǎiatul 
acela cu pǎrul roşcat, din ultima bancǎ, scrie poezii…”. Şi eu care credeam 
cǎ singurul poet al „anului” nostru este colegul meu de grupǎ – Nicolae 
Ionel! Curând aveam sǎ aflu cǎ existǎ printre noi o întreagǎ pleiadǎ de 
slujitori ai muzei lirice: Cezar Ivǎnescu, Cristian Simionescu, Paul Drumaru, 
George Bodea, Maria Baciu, Mariana Costescu, Dumitru Hǎnceanu şi alţii.  

Dupǎ absolvirea studiilor, cu Nicolae Turtureanu m-am tot întâlnit, ba la 
Radio, ba la Editurǎ, ba în vreo paginǎ de revistǎ. I-am admirat de la 
început versul dezinvolt, spiritul ironic, ca şi priceperea de a se salva (şi a 
ne salva) din situaţii jenante, prin replici cu miez, uneori incisive.    
Mi-amintesc cǎ în toamna lui 1989 s-a ordonat „comasarea” într-o singurǎ 
organizaţie comunistǎ a revistelor ieşene Cronica, Convorbiri literare şi a 
editurii Junimea. Iatǎ-ne într-o şedinţǎ de un grotesc imens, cu osanale 
greţoase închinate „conducǎtorului iubit” de cǎtre cei trei „corifei” 
instituţionali: Andi Andrieş, Corneliu Sturzu şi Ion Ţǎranu. Sǎ tot fugi, dar    
n-aveai unde! Şi nici cum! Însǎ a fost grozav sǎ-l ştiu alǎturi pe Turtureanu, 
sǎ împǎrţim scârba momentului. Şi nu doar în acea toamnǎ în care mizeria  
cotidianǎ se precipita cǎtre un sfârşit. Fǎrǎ a fi prieteni „la cataramǎ”, 
intuisem de mai mulţi ani (dar nu mǎrturiseam!) cǎ facem parte din grupul 
celor care nu înghit orice, pe nemestecate. Şi asta într-o vreme când 
puternicii zilei „fǎceau totul” pentru a stinge orice sclipire de personalitate. 
Vrei-nu vrei, bei „aghiazma” predicatorilor comunişti! Dar nu prea vrei… Şi 
te refugiezi în scris, fără a viza prima pagina alocată imnurilor şi odelor. 
Visezi să fii, pe cât se poate, tu însuţi. 

Prima etapă oferă deja elemente care o diferenţiază de cea a 
„copilului universal”. Viitorul poet e lovit de o boală cu sechele 
greu de suportat, necesitând înfruntarea unui mediu ostil, curios 
sau cu intenţii de izolare. După criza de poliomielită relatată şi 
de un alt narator, autobiograful, pentru a evita patetismul, îşi 
însuşeşte un stil distant, obiectiv, îndreptat spre procesele 
psihice petrecute în interiorul unei personalităţi în formare. 
Analiza e atentă, nu o dată pătrunzând în cutele ascunse ale unei 
posibile victime care are forţa de a depăşi noua condiţie şi de a 
se îndrepta spre o realizare conform vocaţiei. Cu o ironie uşor 
amară comentează trecerea obstacolelor, obligaţia de a 
frecventa o şcoală specială, nu una adaptată la „dizabilităţile” 
sale, ci una de ftizici sau postfizici. Ironia se transformă în umor 
când aflăm că acolo se pregăteau pentru cariera de contabili. 
Adolescentul reuşeşte însă să dea la o parte sentimentul de 
victimizare: „Dar, atunci, şi mai târziu, aveam / voi avea un 
mod optimist de a gândi, nu mă mai bântuiau frustrările şi 
complexele” (p. 55). Procesul de readaptare se terminase. „De 
atunci, m-am considerat un om normal” (ibidem). Îl asigur că 
aşa l-am considerat cei care am lucrat cu dânsul, a avut aceleaşi 
obligaţii ca şi colegii săi, frecvente deplasări în localităţile 
Moldovei, a făcut parte din celebra echipă de ping-pong a 
„Cronicii”, care se antrena în holul revistei când nu erau 
expoziţii de pictură. 

Alteori aceleaşi evenimente prilejuiesc scene hazlii precum 
vizita ex-conducătorilor de la judeţ la redacţia revistei unde 
pupat toţi piaţa independenţei. Când poetul îşi caută o slujbă în 
etapa postrevoluţionară şi amicii îl refuză compătimindu-l, ironia 
devine dureroasă şi adresarea directă, cu nominalizări precise. 
Cu gravitate şi dispreţ, sub acelaşi semn al simulacrului, este 
comentat un straniu Dicţionar moldovenesc-român, exemplu tot 
al simulacrului de care autorul lui este conştient. Poetul trăieşte 
într-un mediu nesigur, periculos, cu înfăţişări înşelătoare care, 
privite în timp, îşi descoperă şi partea rizibilă: reacţia îndoliată la 
moartea lui Stalin, manifestările entuziaste la vizitele „condu-
cătorului iubit”, urmate în particular de cu totul alte opinii 
păstrate doar pentru un cerc restrâns, limitat la câţiva prieteni sau 
numai la mediul familial. 

Tabletele inserate în ansamblul mozaicat al cărţii (o 
admirabilă schiţă fantezistă adună într-o noapte de iarnă, pe 
străzile Iaşului şi la Casa Codreanu, scriitori din diferite 
generaţii, cunoscuţi de autor), pe lângă rostul de a diversifica 
naraţiunea, destind lectura, chiar dacă trimit la biografie. 
Personajul narator are în vedere episoade tratate cu umor în 
momentul trăit, amplificat în textul tipărit. Când dă concurs 
pentru un post de muzeograf la Casa Codreanu, pregătit cu grijă 
pentru a reţine datele biografice, locul poetului în epocă, singura 
întrebare la care trebuie să răspundă priveşte paza contra 
incendiilor. Tot acolo se iveşte ocazia amestecului umorului 
voluntar cu cel involuntar. Când i se dă caietul de sarcini unde 
găseşte scrisă obligaţia de a lupta imperativ împotriva 
incendiilor, caietul devine pentru proaspătul muzeograf „mai 
ceva ca omul lui Lenin: cel mai preţios capital” (p. 139). Numai 
că spunerea aparţine lui Stalin care a şi umplut U.R.S.S.-ul cu 
uriaşe seifuri botezate gulaguri. De unde se vede şi că învăţătura 
marxist-leninistă, istoria şi personalităţile care le-au ilustrat nu a 
prea prins la intelectuali, artiştii noştri, nu mai vorbim de 
oamenii din păturile mijlocii şi mai ales de jos. 

Perioada în care am fost colegi la „Cronica” o priveşte „sine 
ira et studio”, atmosfera e reconstituită cu simpatie dublată de 
nelipsita ironie. Despre Sângeorzan nu am de adăugat decât că 
nu înţeleg după ce criterii a fost încadrat în redacţia unei reviste 
esenţial de cultură, cu toată firma ei „politică, socială, culturală”. 
În episodul cu Magda Ursache la cartea de debut a căreia am 
scris o cronică favorabilă, nu am semnat nici o hârtie pentru a fi 
demisă, am propus doar o reducere a salariului pe trei luni. Nu 
de mult am descoperit printre hârtii documentul care nu a fost 
nici măcar primit de forurile superioare, nicidecum acceptat. 

Viaţa poetului decurge aparent lent, bogată şi învolburată în 
profunzime. Momentele de satisfacţie sunt undeva în trecut, 
prezentul e plin de obstacole, curse, realitatea nu este ce pare a fi 
pentru a prelua formula autorului „Romanţelor pentru mai 
târziu”. Undeva în adâncuri se presimte şi o forţă care îl ajută şi 
îi dă tăria de a rezista şi a transforma durerea în melancolie. El 
mărturiseşte şi lucruri mai puţin avuabile, merge mai departe 
construind cu migală o operă care, dacă nu e bogată cantitativ, se 
impune prin certitudinea, atât cât se poate anticipa, a durabilităţii. 
Pe cel devenit septuagenar îl întreb nu unde sunt poeziile 
„d’antan”, ci când va apărea un volum cu cele mai recente 
poezii, fiindcă, sunt sigur, are un stoc mai mult decât suficient în 
manuscrise. O dovedeşte şi în Capăt de linie, mărturie de 
formare (a ceea ce nemţii numesc Bildung) a unui poet printre 
cei mai valoroşi ai generaţiei sale. 

 
 

Volumul este un „document sufletesc” (Ibrǎileanu), reconstituirea 
traiectoriei unei vieţi, realizatǎ cu meşteşugul poetului trecut prin 
publicisticǎ şi ajuns, iatǎ! – la proza de evocare. Nu am citit de mult timp 
pagini atât de frumoase şi de expresive dedicate copilǎriei şi 
adolescenţei, scene creionate cu luciditate şi tandreţe, întâmplǎri şi 
oameni readuşi în raza gândului pios, ori numai duios. Bucurii şi tristeţi, 
frustrǎri ori victorii personale ce dau sens şi echilibru unei existenţe 
mereu expuse tuturor agresiunilor din afarǎ, dar şi complexelor 
dinlǎuntru – toate sunt convocate cu grija restauratorului pasionat de 
viaţa secretǎ a relicvelor ascunse sub ţǎrâna cǎlcatǎ zilnic cu bocancii. 
Autorul descinde în trecut trǎind cu intensitate prezentul, trimite în 
subtext la celebra sentenţǎ a lui Terentius („Homo sum, humani nihil a 
me alienum puto” – Sunt om şi socot cǎ nimic din ce este uman nu mi-e 
strǎin)  şi nu ezitǎ sǎ relateze cu anume voluptate inclusiv eşecurile. 
Pânǎ sǎ ajungǎ la capǎt de linie, chiar şi trenul poate suporta vreo panǎ 
de curent, vreo înzǎpezire sau chiar deraiere. În cazul scriitorului, 
lucrurile sunt ceva mai complicate. „Foaia de parcurs”, preluatǎ din 
“gara” debutului literar şi pusǎ în buzunarul din dreptul inimii, trebuie sǎ 
se supunǎ, pânǎ la urmǎ, şi unei autoanalize raţionale, precum aratǎ 
aceastǎ carte  publicatǎ la vârsta necesarei retrospective. Voind parcǎ 
sǎ o ia  înaintea propriei posteritǎţi, scriitorul ne oferǎ date în plus pentru 
a-i reevalua „statura” de  creator, cu speranţa subînţeleasǎ de a-l lua 
aşa cum este. Şi dovedeşte încǎ o datǎ cǎ rǎmâne un meseriaş, în vers 
ca şi în prozǎ. „Dosarul” alcǎtuit din evocǎri, interviuri şi fotografii mi se 
pare a fi, mai mult decât un „capǎt de linie”, o probǎ de onestitate 
scriitoriceascǎ şi un început  de etapǎ.  

După ce s-a eliberat, mărturisind, de fantomele incomode ale 
trecutului, nu-i rămâne decât să păstreze tot ceea ce poate conferi 
adevăr şi durată lucrării sale literare, pentru a inventa un alt „capăt de 
linie”, spre care îl văd deja înaintând fără grabă, la fel de scrupulos cu 
fiecare cuvânt scris, zâmbitor (cum îl ştiu) şi în faţa angoaselor… 
existenţiale. Drept care îi spun din toatǎ inima: să ne trăieşti, Niculae! 

 

Gheorghe DRĂGAN 

V I A ŢA   

P O E T U L U I  

CRONICA 
L I T E R A RĂ  

de Liviu LEONTE 

A suportat şi mustrări ca toţi coechipierii care eram vreo 
patru, cum se întâmplă cu sportivii de performanţă. („Ai ratat o 
minge capitală, Nicule!”, îi striga regretatul Vasile 
Constantinescu, atunci când erau parteneri la dublu). Anii de 
facultate lipsesc, poate fiindcă nu a fost ce aştepta să fie o 
instituţie de înaltă învăţătură atunci când „dezgheţul” abia 
începuse, poate fiindcă nu vrea să se pună rău cu foştii dascăli; 
fiindcă Nicolae Turtureanu are talentul de a-şi face vrăjmaşi 
până şi pe câţiva dintre prieteni când scrie. Ar fi făcut şi o bună 
carieră de critic literar temut şi înjurat. Există totuşi în suita 
exerciţiilor de neuitare un ton elegiac, prezent pe arii extinse, 
care colorează nostalgic evocările, la început discret apoi mai 
intens, astfel că textul capătă un caracter de poem liric, naratorul 
întrerupând distanţa impusă, intersectând poezii care exprimă 
deschis durerea. La început cu valoare sugestivă, textele 
dobândesc calitatea invocării directe a soţiei dispărute, mereu 
alături de poet, apărând în vise, trecută în poezii care pot fi 
reunite într-un ciclu: Colinde, Bocet ş.a. De la persoana a treia 
se trece la persoana a doua, amintirile din perioada 
premergătoare marii treceri nu pot fi uitate. Amărăciunea 
persistă în fragmentele dominate de sarcasm cu un clar obiect 
politic. Ceea ce îl supără în fragmentele publicistice este 
simulacrul care pare a poseda multiple faţete. Uneori el acoperă 
realităţi tragice, cum se întâmplă cu sinistra perioadă a 
teroriştilor inventaţi pentru a justifica uciderea atâtor oameni 
nevinovaţi în timpul, să-i spunem, „semirevoluţiei”. 

 

„Poeziile din secolul trecut” ale lui Turtureanu stau mǎrturie 
pentru efortul de a-şi defini un teritoriu poetic expus cât mai puţin 
noxelor acelei epoci „pline de avânt constructiv”. Se lǎsa în voia 
fanteziei ludice pentru a… eluda şantajul cu „imperativul artei 
angajate”. Sentimental cât sǎ satisfacǎ tradiţia, meditativ şi elegiac, 
îşi controleazǎ efuziunile lirice cu umor şi spirit parodic, devenind o 
voce distinctǎ într-un peisaj literar foarte accidentat. O dovedesc 
din plin cele câteva culegeri de versuri publicate între anii 1971-
1984.  

Dupǎ 1989, poetul ironic si sentimental se regǎseşte şi în prozǎ, 
scrisǎ ca un fel de exerciţiu de purificare. Cel care şi-a cenzurat 
zburdǎlnicia fanteziei şi galopul ironiei o ia acum de-a dreptul pe 
„câmpia libertǎţii” din Islazul visului (nu-i aşa? – naţional!),    
simţindu-se, în fine, liber să depună mărturie. Nu în faţa istoriei (care 
poet realist-socialist o fi clamat aceastǎ infatuatǎ nerozie?), ci mai 
curând în faţa propriei conştiinţe. Şi o face fie la modul „mascat”, ca 
în micro-romanul epistolar intitulat Dublǎ cetǎţenie, fie la modul 
confesiunii „totale”, ca în volumul Capǎt de linie. Citind paginile „cu 
cheie” de sub primul titlu, parcǎ regret un pic cǎ generaţiile tinere nu 
vor ghici în Victor Mitrea pe simpaticul personaj din vechea boemǎ 
ieşeanǎ – Valer Mitru. Sau prototipurile unor Bandrabur, Sorcaru, 
Mateuţ, destul de antipatice ca sǎ mai fie nevoie de o „scarǎ 
tâlcuitoare” (D. Cantemir) a numelor. Importantǎ pare a fi 
eliberarea de un balast „social-cultural” peste care imaginaţia 
poetului încerca odinioarǎ sǎ zboare. Cartea este un document 
istoric şi… caracterologic, dar, în primul rând, o lecturǎ antrenantǎ, 
un text scris cu vervǎ satiricǎ, ironia şi calamburul colorând pagina  
prin care debutantului din 1971 i se îngǎduie, în fine, sǎ respire!  
(Atunci i s-a cenzurat placheta de versuri începând chiar cu titlul: 
Îngǎduiţi-mi sǎ respir!). 

Ultima carte a lui –  Capăt de linie – trimite la una din obsesiile 
tematice ale autorului de „romanţuri”: călătoria, trenul şi gările. 
Explicaţii s-ar găsi în zona biograficului şi a psihologiei persoanei, 
dar nu îşi au locul aici. 
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TÂRGUL : O LUME,  
O ARCĂ, O VOCE 

 
Anotimp bogat în apariţii de cărţi ale 

poeţilor botoşăneni, vara lui 2011 a adus în 
librării, prin Editura Dacia XX1 (Seria 
Poeţi contemporani), de la Cluj, şi 
volumul profesorului-poet, Dumitru 
Ţiganiuc. 

Intitulat File din duminica orbului, 
noul volum al lui Dumitru Ţiganiuc 
conţine poezii cu semnificaţii simbolice, 
cum e şi titlul cărţii. Sunt doar „file”, 
deoarece autorul a ales acele poeme care să 
ilustreze şi să pună în valoare „duminica 
orbului”, sintagmă ce trimite la Evanghelia 
lui Ioan (9-1), în care Isus explică taina 
existenţei orbului din naştere: este astfel, 
„ca să se arate în el lucrurile lui 
Dumnezeu”. Înţelegem că şi poetul, prin 
cuvintele sale, face cunoscute lucrurile lui 
Dumnezeu, fiindcă el este purtător de har. 
Tema poetului este dominantă în această 
carte, şi nici nu s-ar putea altfel, lumea 
prezentată aici trecînd din realitatea 
imediată în trăirea sa şi, de acolo, în 
cuvinte născătoare de alte lumi, într-un alt 
univers, plămădit de creator. 

Foarte atent în alcătuirea cărţilor sale, 
Dumitru Ţiganiuc ne apare în File din 
duminica orbului cu o poezie surprin-
zătoare, având ca obiect târgul de 
provincie, care este, în viziunea autorului, 
„carte c-un singur cuvânt/ Pe toate filele ei 
numerotate”. E o plăcere să ştii să 
cochetezi inteligent cu un spaţiu literar-
spiritual, pe care l-au abordat înaintea ta 
Bacovia, Sadoveanu, I. Barbu şi atâţia 
alţii! 

Chiar dacă târgul din poemele lui 
Ţiganiuc e cel al contemporaneităţii, 
poetul, în descendenţa lui Barbu, îl 
numeşte „o baie caldă de cadâne/ un 
Isarlâc” situat „la mijloc de amar şi bine/”, 
pentru că „Miroase-acum a business sârb şi 
turc”. Schimbarea, în timp, a feţei târgului 
sugerează o depreciere valorică, printre 
altele, şi întrucât acum „a neguţa chiar de 
la sân se-nvaţă”. Târgul a murit, mai 
rămâne de văzut cine va vinde de tot 
„Isarlâcul meu fără noroc”. 

Într-o tonalitate când serioasă şi 
gravă, când ironică sau ludică, poetul  
priveşte târgul cu duioşie ori cu asprimea 
critică a celui stresat de lentoarea 
prefacerilor care au loc în acest spaţiu, 
defilând când în haine medievale, când în 
cele ale prezentului, cu care, însă, nu ţine 
pasul. Acest târg este, de fapt, oglinda 
sufletului poetului, este „târgul cuvintelor 
mele”, o realitate care îl desparte „de 
târgul meu real”, unde numai „poeţii şi 
profii” văd desluşit adevărul vremurilor, 
adică „ceea ce n-ar trebui să zărească”, 
după cum cred unii: impostura, snobii şi 
samsarii, reînvestirea „foştilor”, „un 
mâine” incert din care cei ce înţeleg 
adevărul sunt înlăturaţi sau condamnaţi la 
anonimat. Lumea îşi continuă plânsul, iar 
singurele miracole, zice autoironic poetul, 
sunt „ziua naşterii şi morţii mele”. Este o 
poezie ironică, până la sarcasm, Ţiganiuc 
configurând un spaţiu pustiitor, dezolant, 
fără perspectivă, în care se supravieţuieşte 
cu greu. Poetul însuşi se simte „un 
fragment de text” cu „conotaţie meta-
forică”. El devine maşina de scris, hârtia 
şi „cerneala ce se aşterne pe ziduri”, în 
speranţa citirii şi a recitirii. 

Asta ar oferi garanţia dăinuirii operei 
în timp, ducând mai departe vocea „unui 
Unu” trăitor în târgul x, în care o Pasăre, 
„fără putinţa de a fi împăiată”, vorbeşte cu 
„Graiul lui Eminescu”. 

Structurată pe patru capitole (Furnicile 
şi zeiţa, Un Isarlâc cu bâldâbâc, Un câmp 
cu floarea soarelui, Amintiri de neşters), 
cartea pune în lumină autorul în dubla sa 
ipostază, de om şi de creator, de îndrăgostit, 
dar şi de observator fin al vieţii unui târg 
„stătut”, în care se produc prea puţine 
prefaceri sau se petrec, uneori, lucruri de 
mirare. „În târgul meu năzdrăvan”, plin de 
cârciumi, se întâmplă orori, crime, despre 
care se află în zorii zilei, „când cortina 
soarelui triumfător se ridică/ de pe noaptea 
Sfântului Bartolomeu”. Cu toate acestea, 
poezia „revine oricum şi oricând”, „se-
ntoarce pe coate, târâş, în genunchi”, iar 
mâna poetului o îmblânzeşte, oricât de 
speriată ar fi de realitate, aşezând-o calm pe 
pagina caietului său. 

Poezia iubirii, care ocupă o parte 
importantă a cărţii, copleşeşte prin 
delicateţea sentimentului şi a expresiei, 
poemele sunt adevărate descântece, spuse 
„într-un idiom nemaiîntâlnit”. 

Prin această carte, Ţiganiuc oferă o 
imagine inedită a târgului în care 
schimbările ce se produc seamănă cu cele 
din „anecdota cu şoferul care/ semnalizează 
la dreapta şi ţâşneşte spre stânga”. Poetului 
i se pare că „e prea sălbatic” acest „târg de 
lut”, „hilar”, căruia îi cere să-şi oprească 
„flăcările”, fiindcă nu se ştie ce va reţine 
timpul din el, rugându-l pe Dumnezeu să 
oprească clipa şi să-i îngheţe „pe 
aristocraţii/ condeiului plutind miraculos/ 
prin burgul cu-ale bălţilor ovaţii…”. 
Observaţia sa este concretă şi şocantă: 
„între primul pas şi următorul,/ moare un 
călător” /…/ între primul pas/ şi al doilea, 
se naşte primul copil/ sau/ se sinucide un 
bunic generos/ asediat de singurătate”. 
Cuvintele se îmbulzesc „ca nişte păsări”, 
„spre porţile nevăzute ale unui caiet”, 
versurile „dospesc prin şedinţe şi orele de 
română”, apoi „îşi fac cuiburi în gările 
inimii lumii”. Atelierul de poezie al lui 
Dumitru Ţiganiuc, înfăţişat în File din 
duminica orbului, este al unui visător 
incorigibil din ţara lui Eminescu. 

 
aşa cum simţim, Maria BACIU 

PE POTECILE 
FILOSOFIEI 
ANALITICE 

 
Chiar dacă rădăcinile filosofiei 

analitice sunt continentale – Frege, 
Wittgenstein şi membrii Cercului de la 
Viena fiind socotiţi drept fondatori – este 
aproape unanim recunoscut că fructele 
acestui tip de filosofie au ajuns la deplină 
maturitate în spaţiul englez şi american. 
Chiar dacă distincţia filosofie analitică - 
filosofie continentală nu mai este ce era 
odată (centre puternice de filosofie 
analitică existând astăzi în ţările nordice, 
în Germania sau Franţa), diferenţa între 
cele două stiluri de filosofare ar putea fi 
exprimată printr-o formulă sintetică astfel: 
filosofia analitică, înţeleasă iniţial ca o 
reformulare a tuturor problemelor de bază 
ale filosofiei drept probleme de clarificare 
logică a expresiilor limbajului, este un

stil de filosofare centrat pe formularea de 
argumente solide, ce utilizează din plin 
diferitele tipuri de logică pentru 
reconstrucţia problemelor şi pentru 
verificarea argumentelor, având o deschi-
dere către valorificarea rezultatelor 
diferitelor tipuri de ştiinţă, îmbrăţişând 
când presupoziţii pozitiviste, când realiste, 
când încercând să ofere  problemelor 
filosofice soluţii naturalizate. Dacă iniţial 
filosofia analitică era privită ca o filosofie 
a limbajului, treptat maniera analitică de 
filosofare a cuprins filosofia ştiinţei, etica, 
epistemologia, metafizica şi estetica. 
Ramuri ale filosofiei contemporane, 
precum filosofia minţii sau metafizica 
entităţilor abstracte, sunt elaborate aproape 
în totalitate în manieră analitică.    

Stilul de filosofare analitic a pătruns 
la noi îndeosebi prin activitatea câtorva 
profesori de la Universitatea din Bucureşti, 
cei mai importanţi fiind Ilie Pârvu şi 
Mircea Flonta. Acestora le-au urmat 
Valentin Mureşan şi Adrian-Paul Iliescu. 
Treptat, acest stil a fost adoptat şi de alţi 
gânditori din ţară: Ştefan Celmare şi 
Teodor Dima la Iaşi, Ioan Ceapraz la 
Craiova. Astăzi numărul celor care sunt 
apropiaţi silului de gândire analitic este în 
creştere, dovadă şi cei peste patruzeci de 
membri ai Societăţii Române de Filosofie 
Analitică. Dacă putem vorbi acum despre 
un curent analitic în filosofia românească 
conectat la mişcarea analitică interna-
ţională, aceasta cred că se datorează 
activităţii lui Mircea Dumitru. Profesorul 
bucureştean a reuşit să organizeze din 
2002 aproape în fiecare an Colocvii 
internaţionale de Filosofie Analitică la care 
au participat cele mai importante nume ale 
genului: Michael Devitt, Hartry Field, 
Thomas Nagel, Fred Dretske, Keith 
Lehrer, Ruth Millikan, Alvin Goldman, 
Daniel Dennett, Simon Blackburn, Kit 
Fine ori Saul Kripke. Pe lângă cărţile şi 
articolele  publicate, conferinţele susţinute 
la importante universităţi europene şi 
americane, Mircea Dumitru – ales la 
ultimul Congres European de Filosofie 
Analitică (Milano, 1-6 septembrie 2011) 
preşedinte al Societăţii Europene de 
Filosofie Analitică – a început şi o 
muncă editorială susţinută, de aducere în 
faţa cititorilor români a celor mai 
importante texte aparţinând tradiţiei 
analitice. Traducător din L. Wittgenstein 
şi S. Kripke, a îngrijit până acum câteva 
cărţi importante (W.V.O. Quine şi G. 
Priest) editate la Editura Paralela 45. 

În acest context, apariţia unei 
colecţii de filosofie contemporană – 
coordonată de Mircea Dumitru – la 
Editura Polirom, în care vor fi publicate 
cărţi fundamentale ale tradiţiei analitice, 
nu ar trebui să fie o surpriză pentru 
cititorul de filosofie din România. 
Colecţia este un gest care încearcă să 
repare un fel de nedreptate istorică: texte 
care au devenit deja clasice pe alte 
meleaguri, texte care au generat 
biblioteci întregi de comentarii, nu au 
fost cunoscute până acum cititorilor 
români fie datorită orientării ideologice 
stricte de până în 1990, fie datorită 
faptului că cei care ar fi putut să se 
îndrepte spre un asemenea tip de 
filosofie erau relativ puţini. Colecţia 
reprezintă o şansă pentru un public mai 
larg de racordare la fluxul actual al 
ideilor filosofice, o şansă în plus oferită 
filosofiei de calitate de a da tonul 
dezbaterilor din rubricile revistelor de 
cultură sau din cadrul seminariilor din 
facultăţile de profil.  

Prima carte din această colecţie, 
apărută la sfârşitul lui octombrie, este 
Adevărul. Călăuza rătăciţilor şi îi 
aparţine lui Simon Blackburn, profesor 
la Cambridge University. 

Tradusă excelent de Gabriel Nagâţ, 
cercetător la Institutul de Filosofie şi 
Psihologie din Bucureşti al Academiei, 
cartea filosofului britanic oferă o 
evaluare critică a celor mai importante 
argumente conturate pe scena filosofiei 
contemporane pentru a susţine abordarea 
absolutistă a adevărului şi pe cea 
relativistă. Sunt opuse, în principal, teoria 
adevărului corespondenţă, susţinută mai 
ales de adepţii realismului ştiinţific, şi 
abordarea relativistă, susţinută în 
principal de pragmatişti. Principala 
deficienţă semnalată a teoriei adevărului 
corespondenţă este aceea că presupune 
existenţa unui punct privilegiat din care 
pot fi evaluate enunţurile noastre prin 
prisma potrivirii cu faptele. Or, un 
asemenea punct nu există. Nu putem ieşi 
din propria minte pentru a evalua măsura 
în care enunţurile formulate de o fiinţă 
umană corespund faptelor. De cealaltă 
parte, abordarea pragmatistă a  
adevărului (William James şi Rorty) 
reduce adevărul la un simplu acord 
intersubiectiv, singura formă de 
obiectivitate recunoscută fiind argumen-
tarea interpersonală. Posibilităţile minţii 
umane de reprezentare a realităţii aşa 
cum este în sinea ei sunt negate, aşa că 
nu mai putem vorbi de o realitate 
obiectivă chemată să funcţioneze drept 
instanţă aptă să hotărască care dintre 
opiniile noastre sunt adevărate. Singurul 
temei în favoarea adevărului unei opinii 
rămâne setul de argumente folosit pentru 
justificarea sa. În opinia lui Blackburn, 
această abordare a adevărului nu reuşeşte 
să fie convingătoare deoarece nimeni (în 
afară de pragmatişti, evident) nu ar putea 
accepta că adevărurile empirice, de pildă, 
ar fi doar o afacere internă a sferei 
opiniilor. Altfel spus, anumite genuri de 
opinii fac necesară ieşirea din sfera 
întemeierii pe baza altor opinii şi 
acceptarea datelor sensibile drept 
temeiuri. Câştigătoare din disputa dintre 
cele două abordări pare a ieşi o altă 
abordare a adevărului, cea minimalistă. 
Conform acestei abordări, adevărul este 
„transparent” (adăugarea predicatului 
„adevărat” unui enunţ nu modifică în nici 
un fel conţinutul său informaţional) iar 
sarcina de a stabili criterii de adevăr 
pentru un enunţ nu revine unei teorii 
filosofice, ci domeniului ştiinţific în care 
a fost formulat. Cu alte cuvinte, un enunţ 
de genul „Atomul de Hidrogen are zece 
electroni” este adevărat doar dacă atomul 
de hidrogen are zece electroni. Lucrul 
acesta îl poate însă stabili un chimist, nu 
un filosof.   

Cartea lui Blackburn este şi o bună 
introducere în epistemologie, în filosofia 
ştiinţei, putând fi o lectură agreabilă şi 
pentru hermeneuţi. Claritatea exprimării 
şi ascuţimea gândului o fac accesibilă 
oricui cititor cu un minim de interes 
pentru dezbaterile din filosofia anglo-
americană contemporană. Sperăm ca 
noua colecţie a Editurii Polirom să fie 
multă vreme de acum înainte o veritabilă 
călăuză pentru cititorul român pe potecile 
filosofiei analitice. 

Gerard STAN 
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VASILE LICA: 
cuvânt (nerostit) la 

dispariţia  
unui prieten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S-a stins, acum un an, după o lungă suferinţă, suportată cu 
deplin stoicism. N-am fost atunci în stare să scriu decât puţine 
cuvinte de compasiune către cei care l-au condus, consternaţi, pe 
ultimul drum. Îmi iau abia acum permisiunea să evoc câteva 
elemente oarecum definitorii pentru om şi creaţia sa. 

L-am cunoscut pe când era încă student la istorie şi ucenicea 
febril pe lângă profesorul N. Gostar, eminent specialist în istoria 
antică, stins din viaţă şi el prematur, în 1978, pe când ucenicul îşi 
căuta încă o cale potrivită cu marea lui pasiune pentru 
„antichităţi”, îndeosebi pentru cele capabile să aducă un plus de 
cunoaştere a istoriei noastre vechi, implicând cultura geto-dacă, 
aportul roman la etnogeneza populaţiei din zona carpato-
danubiano-pontică, antamată în contextul legitim al romanităţii 
orientale. Ca şi magistrul său, el punea preţ îndeosebi pe 
izvoarele scrise, convins, asemenea altui clasicist, H.I. 
Marrou, că „istoria nu se face numai cu texte, dar se face mai 
ales cu texte, a căror precizie nu poate fi înlocuită cu nimic”. 

Dedicându-i mai târziu un volum de Scripta dacica, scos 
sub egida Muzeului Brăilei (1999), V. Lica a ţinut să aşeze pe 
frontispiciu tocmai acea reflecţie en historien, poate ca 
justificare a unei opţiuni, însă şi pentru a-i îndruma pe 
ucenicii săi de la Universitatea „Dunărea de Jos”, unde a 
creat anume, după modelul german, un Seminar de istorie 
veche şi epigrafie „Nicolae Gostar”. Nu ştiu să existe, la noi, 
un alt istoric care să fi dovedit, nu numai în scris, atâta 
devotament faţă de memoria magistrului. 

O clară vocaţie de ctitor în spaţiul academic l-a făcut să se 
dedice multor proiecte, unele ajunse la rezultate cu totul 
remarcabile. Seminarul de Istorie Antică şi Epigrafie „N. 
Gostar”, Analele Universităţii Galaţi, seria Istorie, Centrul 
Cultural German – Filiala Galaţi, între altele, sunt în bună 
măsură creaţii ale sale. 

Unele texte se cuvin înţelese ca expresii ale preocupării sale 
de a lumina anumite idei, aspecte, figuri din istoria domeniului, 
antamată în deplin acord cu rezultatele cercetării. Un text faimos 
din sinteza lui G. Călinescu, despre specificul naţional6, îi 
provoca reflecţii adecvate cu privire la istoriografia română 
modernă a Daciei preromane, cu trimiteri la etape mai vechi, 
reprezentate de Cantemir, Hasdeu, Blaga ş.a. Desigur, ca 
specialist în „antichităţi”, el s-a mărginit a circumscrie poziţia 
marelui cărturar faţă de lumea traco-getică, însă perspectiva 
demersului era una istorico-culturală. Îl interesa, ca şi pe alţii, 
„mitul dacic” ajuns la cea mai înaltă interpretare. Acum, după 
disoluţia dictaturii comuniste, se putea extinde considerabil raza 
cercetării, cum a şi făcut V. Lica în lucrările sale. 

În aceeaşi ordine de idei se cuvine amintit studiul De la 
thracologie la thracomanie7, scris în anii tranziţiei şi publicat cu 
multă întârziere, graţie „subiectului în sine, cât şi climatului 
cultural-politic actual”, cum ne explică din capul locului autorul. 
Se înţelege, era o luare de atitudine faţă de „vedeniile 
thracomane” ale momentului, considerându-le chiar o 
„pernicioasă maladie a spiritului românesc”. 

Nota combativă, în limitele deontologiei consacrate, 
pare a domina demersurile lui V. Lica, fie acestea pe tărâm 
strict ştiinţific, în zona didactică sau ca expresie a civismului 
cotidian. Aceasta i-a adus destule necazuri, profesional şi 
uman, dar şi satisfacţia de a izbuti în cele mai de seamă 
iniţiative de interes pentru lumea academică.  

Conferinţa internaţională Moştenirea lui Alexandru cel 
Mare şi a hellenismului în istoriografie, literatură şi artă, in 
memoriam Vasile Lica, organizată la Iaşi în zilele de 11-12 
noiembrie 2011, precum şi simpozionul Vasile Lica (1953-
2010) in memoriam, programat la Galaţi pentru 18 noiembrie 
a.c., sunt semne evidente de respect şi recunoaştere, pe seama 
cărora se pot imagina şi alte modalităţi de a-i pune în valoare 
legatul ştiinţific şi moral. Lehre und Forschung, ca în 
sintagma humboldtiană pe care o recomanda el însuşi! 

 

Alexandru ZUB 

••  
1 Filia. Festschrift für Gerhard Wirth zum 80. Geburtstag am 9. 

Dezember 2006, von seinen Schülern, Freunden und Kollegen 
dargebracht, hrg. von Vasile Lica unter Mitarbeit von Decebal Nedu, 
Academica Verlag, Galaţi, 2006 (Historia Antiqua Galatiensis, II).  

2 Gerhard Wirth, Gutachten über die Arbeit „Die Beziehungen 
Roms zu den Daken bis zur Eroberung Dakiens” vorgelegt von Vasile 
Lica, Bonn, s.a., 4 p. (fotocopie în posesia autorului). 

3 Historiae diversitatis. Festschrift für Vladimir Iliescu zum 80. 
Geburtstag am 8. August 2006, von  seinen Schülern, Freunden und 
Kollegen dargebracht, hrg. von Vasile Lica unter Miarbeit von Decebal 
Nedu, Academica Verlag, Galaţi, 2006 (Historia Antiqua Galatiensis, I). 

4 Attila Lászlo, Silviu Sanie (ed.), Studia antiqua et archaelogica, 
I, Corolla memoriae Nicolae Gostar dedicata, Iaşi, 1983. 

5 Vasile Lica, Scripta dacica, Brăila, Ed. Istros, 1999, p. 156. 
6 Idem, Specificul naţional la G. Călinescu. Dimensiunea traco-

getică, în AIIAI, 27/1990, p. 137-146. 
7 În vol. Fontes historiae. Studia in honorem Demetrii Protase, 

Cluj-Napoca, 2006, p. 1011-1027. 

Ca să ajungă aici, V. Lica s-a pregătit intens şi metodic, 
chiar şi atunci când profesa la un liceu, în Brăila, înainte de a 
se ivi şansa unei prestaţii superioare, în Galaţi. S-a zbătut, ca 
nimeni altul, să-şi perfecteze uneltele profesiei, mai ales în 
spaţiul german, unde i-a fost dat să aibă un alt magistru, 
profesorul Gerhard Wirth de la Universitatea din Bonn, căruia 
istoricul nostru avea  să-i dedice chiar un volum omagial1, 
înlesnindu-i totodată şi titlul de doctor honoris causa al 
Universităţii gălăţene. Era un fel de a răspunde încrederii pe 
care savantul german i-o acordase, în timpul unui stagiu 
humboldtian (1991-1992), de care V. Lica a ştiut să profite 
din plin. S-a ales, din acel stagiu şi din relaţiile stabilite cu 
lumea academică de acolo, cu un ambiţios proiect de înnoire a 
domeniului său, ca profesor, cercetător şi ctitor de instituţie, 
acea „şcoală” istorico-arheologică spre care îl îndrumase şi G. 
Wirth2. Impulsuri analoage i-au venit poate şi de la un alt 
specialist în domeniu, istoricul-filolog Vladimir Iliescu, ajuns 
a profesa, de la un timp, în Germania, însă atent deopotrivă la 
problemele istoriografiei noastre. Şi acestuia, concomitent, i-a 
dedicat inimosul discipol un florilegiu al gratitudinii3. Sunt 
gesturi semnificative pentru opţiunile sale cărturăreşti şi morale. 

Am fost, de la început, martorul zbaterii sale, pe linia unui 
profesionalism exemplar şi a unei construcţii istoriografice, 
zbatere dezavuată în mod curios de unii confraţi, deşi se întemeia 
pe merite incontestabile şi pe o certă vocaţie. Până în ultima clipă, 
el a fost silit, aşa-zicând, să ţină „sabia” scoasă, consumând mai 
multă energie defensivă decât s-ar fi căzut în situaţia dată. Păstrez 
câteva scrisori ale regretatului istoric, în care evocă asemenea 
circumstanţe, alături de bucuria unor succese profesionale de 
netăgăduit. Domină însă, în mai toate, voinţa cărturarului de a 
face să triumfe adevărul, fie acesta şi puternic colorat subiectiv. 
Cine se va ocupa serios de aportul său ştiinţific, deloc neglijabil, 
va trebui să analizeze atent mulţimea notelor de subsol, pline de 
indicaţii bibliografice, dar şi de citate, adnotări, explicaţii, semne 
ale dificultăţilor pe care a trebuit să le depăşească pentru a se 
impune în domeniul ales. Nici maestrul său, N. Gostar, nu s-a 
impus uşor, stingându-se brusc din viaţă, pentru ca „moştenirea” 
lui să nu fie nici până azi, după trei decenii, pusă în valoare ca 
lumea, afară numai de nişte „corolla memoriae” scoase la un 
lustru post-mortem4 şi de unele restituţii îngrijite chiar de V. Lica. 
O atare notă despre Vates Decaeneus, de pildă, ne aminteşte că 
„ideea unui Deceneu-reformator religios i se părea plauzibilă lui 
Gostar. Înaintea tipăririi, această ipoteză a fost prezentată şi la un 
colocviu româno-german, organizat la Muzeul Piatra Neamţ, în 
toamna lui 1980. Dacă, atunci, lui Rolf Hachmann această 
interpretare i s-a părut «fantastă» – ceea ce a avut urmări 
nebănuite pentru cariera mea, dat fiind că cineva a rămas definitiv 
sub impresia acestei păreri – alţii precum Babeş ori Iliescu au 
sesizat posibilitatea deschiderii, pe temeiul acestui loc din 
Iordanes,  a unei discuţii utile”5. Ideea s-a impus între timp, se 
ştie, iar tânărul autor a devenit la rândul său maestru în domeniu, 
stingându-se aproape la aceeaşi vârstă (56, respectiv 57) cu N. 
Gostar. Studiile sale se disting deopotrivă prin erudiţie aplicată şi 
printr-un polemism ponderat, pe linia acelei tradiţii clasiciste 
asimilate prin maestrul său de şcoală clujeană. Obligaţia oricărui 
istoric de a-şi omagia înaintaşii i s-a părut totdeauna a fi sacră şi 
s-a comportat în consecinţă, de la simple adnotări până la crearea 
unui Seminar de specialitate „N. Gostar” la Universitatea din 
Galaţi. V. Iliescu şi G. Wirth s-au bucurat, sub alte forme, de 
acelaşi tratament. 

 
  

CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR  

O colegă din Bucureşti mă întrebă insistent dacă 
sunt autorul sintagmei din titlu sau am împrumutat-o de 
undeva. Făcuse evaluarea unui articol al meu trimis la 
revista de psihologie, publicată de Academia Română şi 
a frapat-o invenţia metaforică, când există cuvinte precise 
care definesc exact operaţiunea de captare cognitivă a 
publicurilor. I-am explicat că o utilizez de cel puţin doi ani, 
că anul trecut am publicat un text mai mare, într-un volum 
pe care l-am coordonat împreună cu profesorul André 
Sirota, de la Paris (Indivizi şi societăţi sechestrate. 
Abordare psihosociologică, Ed. Universităţii „Al.I. Cuza”, 
Iaşi, 2010). Nu ştiu dacă am convins-o, dar i-a plăcut cum 
suna. Părerea mea, i-am spus, e că acest concept moale, 
poros, voit ambiguu, reuneşte perfect satisfăcător 
dimensiunea cognitivă, cea afectivă, dar şi pe cea socială 
a operaţiunii de manipulare socială, de dirijare mentală a 
„maselor”; deopotrivă a indivizilor instruiţi, care se voiesc 
spirite libere, neîngrădite de poncif şi discurs ideologizat. 
Te şi miri când vezi cum intelectuali subţiri cad în plasa 
plăsmuitorilor de iluzii şi difuzează apoi himere servite. 

Am încercat, în mai multe reprize, să identific 
metodele şi mijloacele prin care sistemul de care ne-am 
despărţit în urmă cu douăzeci de ani a reuşit să se întindă 
ca o plasă asupra întregii populaţii, cuprinzând în ochiurile 
sale aproape întreaga viaţă materială, culturală şi 
spirituală a românilor. Un control total care a fixat 
gândirea socială într-un bloc cognitiv rigid, într-o cetate 
inexpugnabilă, imaginată şi desenată de responsabilii 
ideologici ai regimului şi pusă în act de o armată de 
executanţi, recrutaţi din toate straturile sociale şi 
profesionale. 

Mulţi mai există, printre noi, mimează ataşamentul 
la noile valori democratice, dar  încearcă cum pot, şi 
astăzi,  cu ingeniozitate, să-şi apere „opera”.  

Ne-am întâlnit frecvent, în aceste două decenii, cu 
blocaje mentale colective şi am fost  frapaţi de 
persistenţa practicilor sociale inhibitive, deprinse încă în 
timpul copilăriei si adolescenţei, de care cei mai mulţi nu 
se pot despărţi. A fost invocată adesea o previziune a lui 
Silviu Brucan, făcută nu mult după căderea regimului 
Ceauşescu, potrivit căreia va fi nevoie de douăzeci de 
ani pentru a schimba mentalităţile. Atunci ideea lui 
Brucan a fost aspru amendată, noii analişti sociali 
asigurându-ne că românul este creativ, iar mobilitatea lui 
spirituală îi va permite să ardă etapele. I-am relatat 
această dispută  psihosociologului Serge Moscovici, iar 
prognosticul său a fost şi mai  negru: nu de douăzeci, ci 
de cel puţin patruzeci de ani va fi nevoie, atât cât a durat 
impregnarea. O parte din această previziune s-a 
confirmat: după douăzeci de ani se pare că au rămas în 
stadiu de proiect numeroase speranţe privind 
schimbarea mentalităţilor colective, a practicilor 
profesionale şi cotidiene; dar şi modul de raportare la 
valorile de bază ale democraţiei. Aceeaşi analişti şi-au 
schimbat apoi discursul: e nevoie de patruzeci de 
ani, atât cât a durat calea prin deşert a evreilor, după 
întoarcerea din Egipt. Pentru ca generaţiile care au 
trăit în sclavie să dispară şi să poată fi uitată condiţia 
de supus pasiv. Patruzeci de ani i-au trebuit lui Moise 
să conducă poporul său prin pământul arid şi să-l 
pregătească pentru Ţara Făgăduinţei; iar el însuşi   
n-a ajuns la liman, deşi l-a întrezărit. 

 

S-a stins, metaforic vorbind, pentru a confirma  
parabola schimbării. Sub numele acesta echivoc, uşor 
confuz, se ascunde, de fapt, o realitate dură: proiectul 
controlului. Visul oricărei societăţi închise este să pună la 
punct un sistem de control al populaţiei, să întindă un 
năvod sub  care să adune şi să regleze (uniformizeze, 
alinieze) atitudinile şi comportamentele indivizilor. Un 
sechestru psihosocial care poate însemna adesea 
controlul total (politic, social, economic, fizic, educativ, 
cultural) sau „doar” recurgerea la mijloace psihoso-
ciologice de dirijare a conştiinţei publice, de influenţare a 
mijloacelor de formare şi de elaborare a schemelor socio-
cognitive, pentru ca „beneficiarii” sistemului să încerce un 
sentiment colectiv de satisfacţie şi de împlinire. Adesea, 
aceste mijloace sunt conjugate, urmărindu-se 
încarcerarea schemelor socio-cognitive de decodare a 
informaţiei şi de elaborare a proiectelor de viaţă. Dacă 
suntem într-o societate permisivă, în care comunicarea 
nu este blocată, soluţia „pescarilor” este să bombardeze 
omul mediu cu scheme intelectuale superficiale, livrate 
adesea în ambalaj militantist, făcând pe oricine co-părtaş 
la iluzorii proiecte de schimbare; se evită astfel nesuferita 
complexitate cognitivă care dezvoltă spiritul critic. Şi se  
oferă astfel, fiecăruia,  iluzia că poate înţelege orice şi că 
e la îndemâna lui totul. Altă soluţie, mult practicată, nu 
doar la noi, pare să fie ocuparea minții colective cu 
„distracţii” de tot felul, infantilizând disponibilii, din ce în ce 
mai numeroşi. Oamenii trăiesc concomitent într-un 
context social global, marcat ideologic, cât şi intr-unul 
imediat, particular, situaţional, în care „învaţă” idei 
mari şi practici sociale mărunte. 

 

Indivizii se mişcă împreună şi se inter-
influenţează, prin contagiune, într-o ţesătură de 
dispoziţii, prevederi, recomandări, indicatori, reţete, 
semne, amprente, simboluri care-i „învăluie”, 
acoperindu-i cu o plasă psihosocială. Aceasta îi 
constrânge să gândească, să simtă şi să acţioneze în 
conformitate cu imaginile-simbol, normele, soluţiile şi 
ritualurile autorizate. Fiecare învaţă astfel să se 
supună standardelor majorităţii, să nu devieze de la 
normele comune, să respecte convenţiile care asigură 
„integrarea în colectiv”, adică alinierea furnizor de 
confort fizic şi psihic. Cine nu se identifică este 
culpabilizat, etichetat, aruncat la periferie, plasat între 
paranoia şi perversiune. Cine nu-i cu noi, e împotriva 
noastră. Cui îi convine? Nu-i oare benefic să faci parte 
dintre cei ce vor să stăpânească haosul, să sădească 
altă lume, să te scoată din mizeria gândirii clasice şi  
să reinventeze, să construiască o lume a calmului 
laborios şi liniştii constructive? În care scop sfidează 
realul blamabil şi instaurează un imaginar colectiv 
dezirabil, capabil să ordoneze şi să legitimeze, dând 
noi sensuri şi semnificaţii şi propunând de asemeni noi 
simboluri. Liniştea personală, consensul social au un 
preţ: abandonarea în braţele specialiştilor care-ţi 
livrează prescripţii cultural-ideologice, norme şi practici 
culturale, indicaţii social-politice, consemne. 

 
Adrian NECULAU 

 
(continuare în pagina 21) 
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Însă dincoace sau dincolo de echipa de 11 de la fotbal, aici, 
ca interpret solist, era fantastic să ai în spate o orchestră, dirijorul, 
tăcerile, încurajările, aplauzele acelea de mană  în deşertul vieţii 
de zi cu zi. Iar în numai trei ani, la 14 ani, am primit prima 
confirmare, sărutul muzelor prin dreptul de a cânta în Orchestra 
Simfonică mare de la Galaţi. La doar 14 ani. Şi eram fericit, cum 
nu-ţi închipui, să pot adauga ceva din câştigul omului mărunt ca 
vârstă şi înălţime, talanţii de muncă şi talent, la amărâţii aceia de 
20-30 de lei pe care mama, contabilă la Fabrica de nasturi 
„Brateş” îi rupea, îi aşeza pe toate clinurile supravieţuirii de 
acolo, din strada Cazărmilor.  

– Viaţa familiei Prelipcean, existenţe ca în refugiu. Refugiu în 
prima linie a unui front social dur, nemilos. Prăşitul armonic pe 
sute de ore de instrument adunate, contabilizate lunar, suma 
aceea invizibilă dar necesară desrobirii, câştigării de libertate. 
Fotbalul, cred, nu mai era o pasiune, poate doar oferta unei 
pauze binemeritate.   

– Nu, pauzele de fotbal erau tot mai mici, mereu scurtate de 
mama, cum a şi recunoscut odată, la televiziune, cu prilejul unui 
Festival „Nae Leonard”, organizat de foarte tânărul Florin 
Melinte. Şi recunoştea mama atunci, într-o repetabilitate a gropii 
aceleia din curte, frica disperată ca noroiul favelei, al mahalalei să 
nu ne absoarbă şi pe noi, băieţii ei. Şi a ales soluţia muzicii: 
vioara pentru mine, pentru Dan vioara apoi violoncelul şi puţin 
chiar pianul. Era o filosofie răzeşească acolo. Mama voia să ne 
ştie proprietari de proprie soartă, nemaculaţi de mediocritate, de 
risipiri. Ne dăruia propriul vis. Şi, mai bogat în vise, deja eşti 
cineva, un om cu mai multe pretenţii faţă de tine însuţi! Apoi, 
gândesc eu acum, a mai fost ceva: mama a văzut că atunci când 
Bujor cânta Balada unii oameni plângeau, împărtăşeau astfel 
propriile dureri, se mărturiseau. Şi cred că atunci, în oglinzile 
lichide de lacrimă, mama decoperea o altă îmbrăcăminte a fiului, 
ceva asemănător, poate, unor odăjdii. Şi iarăşi cred, inversând 
imaginea, că acolo, în visul ei şi în realitatea noastră, singura 
icoană reală era mama. Este Mama. 

– Catharsisul, dragă domnule prieten Bujor Prelipcean. 
Mama a înţeles  actul artistic, cel săvârşit de feciorul ei,  în 
valoarea sa liturgică,  dreptunghiul auster, poate searbăd, al 
sălii de spectacol transferat, înnobilat cu dimensiunea bisericii, a 
catedralei. O întoarcere acasă, în obcini, în tradiţia credinţei  
profunde a bucovineanului. 

– Catharsis. Un simplu cuvânt – valenţe poliforme. Şi am 
propria lacrimă rememorând colindele acelea în trei, de Crăciun: 
mama, Dan şi eu, Bujor. Parcă ne recuperam rădăcinile, pământul 
iniţial, identitatea. Şi mai este ceva. Uite, demult nu am întors 
timpul, da, şi-ţi mulţumesc că mă ajuţi s-o fac acum, acolo, în 
Podul Tecuciului, am descoperit un fel de caiet plin de cântări 
bisericeşti. L-am şters de praf şi i-am cântat mamei. Poate a fost 
unul din unicele, irepetabilele concerte în care, spectator fiind 
Mama, mutasem altarul direct în inimă. 

– Cântarea Psalmilor şi iarăşi David. 
– Da, dar un altul. Departe de Zoly David. Şi asta ne-a urcat 

în cumpănă, iarăşi, spre vocaţia armonicelor. Dar am avut şi 
refulări, răzbunări târzii. Poate v-aduceţi aminte că am marcat 
două goluri într-un meci celebru, în deschiderea unui alt meci, de 
rugby, pe Stadionul „Emil Alexandrescu”. Jucam în echipă cu 
Cornel Mureşan, Ştefan Daraban, Mircea Radu Iacoban mai 
cocheta pe acolo – artiştii plus presa împotriva nu ştiu cui, poate a 
politicienilor. Şi i-am bătut!  Şi-ţi repet: sunt frumoase aplauzele 
unui stadion dar nu se compară, nicicum nu se compară cu cele 
ale unei săli de concert. Aplauzele diferă prin calitate. Prin 
raportul cu Eternitatea, cu Absolutul. Altfel, sigur, sunt convins 
că munca asta robace, spartană, dusă până la epuizare, fără însă a 
epuiza complet,încă din copilărie, ei bine, sunt convins că aş fi 
putut ajunge în naţionala de fotbal a României!  

– Pe triunghi simplu, Galaţi-Bucureşti-Iaşi, Iaşul era la 
distanţă. Şi aţi ales Nordul. De ce? 

– Fiindcă Bucureştiul m-a recuzat. Fostul şef de catedră la 
secţia de vioară din conservatorul de acolo a fost oponent. Un 
oponent rostogolit în propriul orgoliu, în propriile negaţii. 
Secretarul comisiei de admitere de atunci, profesorul Valerică 
Pitulac, bun prieten şi acum, mi-a spus: Buj, mi-e ruşine să 
privesc în ochii tăi albaştri când eu ştiu că ţi-a fost luată din mână 
fişa de examen  pe care scria 9 la prima probă şi 10 la a doua 
probă care s-au transformat subit în 6 şi 5! Iar respectiva persoană 
are tupeul să vină şi să-mi spună: Nu ai ce să cauţi la Bucureşti. 
Mi-ai dezavuat numele, ai refuzat să faci ore de pregătire cu 
mine, trebuie să pleci. Domnul profesor, chiar că nu contează 
numele, în roba procurorului-călău executant. Şi eram enorm de 
tânăr şi enorm de trist, domnule Brumă! Şi i-am profeţit că voi 
ajunge prin vioară foarte mare iar răzbunarea va fi imposibilitatea 
lui de a afla acest lucru în viaţă fiind. Şi aşa a şi fost fiindcă la 
doar o săptămână de la acest moment a murit de infarct pe sălile 
conservatorului. Dar n-a murit din blestemul meu. Eram prea 
tânăr, prea trist şi prea nefericit atunci. 

 

Dincolo de zid, lumina 
 

– Să ne întoarcem în sala de concert. Ecumenismul actului 
artistic. Respiraţia dozată, tăcerile asumate din public, pentru a nu 
deranja artistul/artiştii care oficiază armoniile, psalmii. Iar cel de 
pe scenă, Artistul, îmbrăcat în odăjdiile de sunet se roagă, se 
mărturiseşte primind răspunsul celorlalţi mărturisitori, publicul. Şi 
ştii, dragă domnule Bujor Prelipcean, ştii dumneata ce nedumerire 
mă copleşeşte? Cea privind recompunerea creativă. Aceeași 

– Da, recunosc, îl iubesc pe Chagall şi iubesc caii care 
zboară, fiinţele care au complementaritatea aripilor. Cele 
nevăzute de oricine. Şi uite, pe parcursul său, intrând în 
adevărata maturitate, Cvartetul Voces a renunţat să se mai 
expună fabricării de discuri în studiou deşi primul nostru disc 
a fost unul excepţional ca interes, ca cifră a vânzărilor. Un 
disc cu muzica unor compozitori ieşeni: Vasile Spătărelu, 
Sabin Păutza, Viorel Munteanu şi Cristian Misievici. Dar în 
1980, devenind Cvartet de Stat al României, încă o premieră 
mondială absolută se adaugă în 1981 când realizam la 
Electrecord integrala muzicii de cameră a marelui Enescu. Iar 
discurile, imprimările de atunci sunt căutate, cerute şi acum, 
după 30 de ani! Şi te-aş obosi cu inventarul discurilor 
realizate, unele dintre ele clonate tehnic, artificializate de 
inginerii de sunet, de nu mai ştiu cine de acolo, din 
laboratoarele de sunet. Ca şi cum, pe un anumit parcurs îţi tai 
respiraţia şi te oblig să alergi cu tubul de oxigen în spate. Să 
respiri cum vrea acela sau celălalt. Şi m-am simţit despuiat, 
trădat în sinele meu muzical, în artă. Şi am impus de atunci 
obligaţia imprimării live, Voces fiind de departe posesorul 
celei mai mari discografii de acest fel din România!  

– Profesorul universitar Bujor Prelipcean, duhul de la  
Voces, este chemat la Academia regală de cvartet din 
Amsterdam să predea ore de măiestrie! Cum să predai 
măiestria? 

– Stai că nu asta este important. Importanţi sunt ceilalţi, 
colegii, membrii celor mai importante cvartete ale lumii care 
îşi dau întâlnire la Amsterdam: membrii Cvartetului Juillard, 
cei ai cvartetului Tokio, Smetana, Janacek,  Orlando şi, între 
ei, Bujor Prelipcean. Şi asta fiindcă Ansamblul de coarde 
Voces este enumerat şi acum între primele 10 sau cinci, sau 
câte vreţi dumneavoastră, dar cele mai importante ale lumii. 
Dar nu clasamentele contează ci standardul de performanţă al 
formaţiei şi nu numărul de turnee, calitatea zâmbetului la 
public sau coafura, frizura. Tocmai acesta este şi motivul 
pentru care Cvartetul Voces a fost şi este chemat în cele mai 
importante săli de concerte ale lumii.

Memorie afectivă, respiraţii îndepărtate, Galaţiul anilor ´60. 
Lume amestecată între case vechi, lumpen, nobilimi uzurpate, 
greci, turci, armeni, evrei şi, sigur, pe atunci, uniformele de 
ocupaţie ale armatei foarte în roşu şi sovietice. Dincolo de tern, 
de atingerea de praf şi noroi, podurile caselor şi, ochean întors, 
micuţul Buj atingând din acel sud, Nordul unui vis, Steaua 
Polară a Armoniilor, zborul, înălţarea. Şi chiar mă întreb, 
stimate domnule Bujor Prelipcean, dacă nu a greşit cumva 
profesorul C. Ciopraga, Dumnezeu ţie-l în dreapta Sa, când 
spunea că Sudul nu a prea dat valori de primă linie. Poate nu 
ştia în clar despre dumneavoastră, poate nu ştiu eu prea multe. 

 

Talanții din artă 
 

– Da, se poate spune că Bujor Prelipcean a plecat dintr-un 
pod pentru a ajunge în altul. Poate etajul dintre etaje, Podul unde  
stăm în crucea mesei acesteia. Şi ne înconjoară aceleaşi cărţi din 
copilărie, cele cu ştime. Cât despre Sud, sudul fraţilor Prelipcean 
a fost Nordul de Bucovina iar asta o ştia minunatul om şi prieten 
Constantin Ciopraga. Eu sunt născut la Rădăuţi, tatăl este din 
Horodnicul de Jos şi, când merg la mormântul tatălui şi mă 
întreabă câte un bătrân, după  ce aterizez din maşina aia mare, „al 
cui vei fi fiind dumneata?” iar eu răspund ca în faţa domnului 
Învăţător că sunt Bujor Prelipcean al lui Ioachim, al lui Gavril, al 
lui Nistor, parcă mi se şterge tot urbanismul din creier şi o iau de 
la capăt, de la capătul copilăriei, dar nu oricum, ci după răzeşia 
locului; fiindcă Ioachim e tatăl, Gavril – bunicul şi Nistor – 
străbunicul şi aş putea să sfredelesc zeci şi zeci de alţi ani de 
trăire ai neamului. Şi uite cum ne-au împins rădăcinile acestea de 
Horodnic şi de Rădăuţi şi de Câmpulung Moldovenesc până-n 
podul unei case sordide din mahalaua gălăţeană zisă a Tecuciului, 
mahala absorbită acum de centrul oraşului portuar. Pe atunci ne 
bucurau caii, zecile de căruţe care spărgeau bariera pentru a 
atinge actuala Piaţă 1 Mai. Mahalaua... 

– Floarea de lotus şi noroiul împrejmuitor, favela. 
– Şi nu numai. Era un timp care ne refuza bucuria 

binecuvântărilor familiale de-a-ntregul. Mama Felicia, şi ea 
bucovineancă din Frătăuţii Vechi, era divorţată, o peregrină 
forţată să ajungă aici, în singurul oraş-deschis care îţi dădea 
buletin. Casa unde stăteam cu chirie avea un gât lung de curte şi 
se deschidea cu o hazna, o groapă de 25-30 de metri adâncime, 
coşmarul pipăibil al mamei, frica ei pentru copii de a nu aluneca, 
de a nu cădea acolo. Miros pestilenţial de gunoaie, de murdar, 
mirosul ăla care, dacă nu pleci la timp, dacă nu evadezi, aşa cum 
am evadat muncind eu şi fratele Dan, ar fi putut să-ţi înfigă 
semnul de neputinţă pe toată viaţa.  

– Fuga din cursă, din labirint!  
– Un pariu monstruos în tragismul lui, pariul cu viaţa proprie, 

pe care noi, doi copii, ni-l asumam atunci. Şi nu uit că atunci 
când, pentru prima oară, am venit acasă bătut şi cu rană deschisă 
la cap, mama, minunea vieţii noastre, mi-a suplimentat bătaia 
avertizându-mă de dublul pedepsei în eventualitatea repetării 
scenei. Dar nu asta a fost evadarea. Că am rămas al mahalalei pe 
jocuri, pe bătăi, pe fotbal – eram, împreună cu Dan, juniori 
profesionişti la echipa Siderurgistul. Şi asta când Siderurgistul 
avea în componenţa echipei  mari nume ca Dărăban, Hulea, 
Adamache, Stoicescu, Zgardan... Nume mari, domnule, unii 
veniţi acolo din Iaşi. Iar antrenorul nostru, David, fosta extremă 
stângă a Steagului Roşu – Braşov,  venea cu motocicleta la Liceul 
de muzică să-şi ia oamenii, pe fraţii Prelipcean. Şi se certa mai tot 
timpul cu directorul liceului, Voicu.  În fumul ţevii de eşapament 
se estompau, ca abţibildurile, strigătele lui Voicu: Adu-i înapoi, 
nu vreau să derbedească la fotbal! Lasă-i să facă ceva cu viaţa lor, 
cu muzica! Iar Zoli David, antrenorul, intra, repetabil, la replică: 
Fotbalul o să le dea pâine, nu muzica voastră!  

– Bujor Prelipcean, Dan, la o altă dublă barieră. 
– Exact. Răscrucea cu două dimensiuni fatidice, dar nerupte 

de public, de spectacol: cea de aparent mică dimensiune – scena, 
sala de spectacol cu public restrâns dar pretenţios, antrenamentul 
robace cu încurajări de arbitraj profesional prin premiile de la 
olimpiadele, de la concursurile liceelor de profil , ale instituţiilor 
de artă şi, sigur, arena, marea arenă de sute, mii de spectatori. 

 

partitură, mereu o altă lectură, o altă comunicare, o altă 
stare, o adăugire de experienţă, o pierdere uneori. Dincolo, 
spectatorul, mai ales abonatul, nelipsitul, reascultă 
bucurându-se de surplus, de o altă lumină a sunetului, de un 
alt joc de umbre, de scintilaţii.  

– Exact. Fiecare concert în repetarea aceluiaşi concert, 
mereu acelaşi şi mereu altceva. Şi vorbesc de concert, de 
spectacol, şi nu de participarea la concursuri, acolo unde eşti 
ascultat printre riduri, timpan supradimensionat, analizat, pus 
în eprubetă. Noi înşine suntem obligaţi la un excedent de 
acurateţe, de fixare pe partitură cu maximum de tehnic, că 
asta vor arbitrii, mai ales aceia care citesc muzică şi nu fac 
muzică, nu o exersează. Şi de asta am şi renunţat la 
concursuri, sigur, după ce am acumulat recunoaşterile impuse 
de acestea, de cele serioase la maximum, în spaţiile de 
istoricitate muzicală. Am înţeles că eşti deplin, în valoare, 
când treci dincolo de zid, de fix, de rigiditatea strict tehnică, 
când devii prin starea proprie co-autor sau, mai bine spus, 
când îţi asumi creativ, subiectiv, comunicarea prin sunet, 
ideea. Iar la aceasta m-a condus şi o discuţie fugitivă cu 
maestrul Celibidache care mi-a spus: „Dragule, încearcă să 
treci dincolo de notele muzicale. Muzica are un relief aparte 
în care tu, ca interpret, trebuie să faci semnele/simbolurile să 
trăiască, să se bucure, să se întristeze, să respire cum respiri tu 
însuţi”. Exact ca pe un drum. Semnele de circulaţie sunt 
aceleaşi pentru toţi cei care sunt pe acea şosea. Dar reacţia ta 
trebuie să fie alta decât a celorlalţi. Să treci dincolo de bariera 
exactului-exact. Dincolo.  

– Chagall, nu? Chagall pe şosea. Aleargă ce aleargă şi, 
brusc, dublează învecinaţii cu risipirea lui în cer, în zbor. 
Dincolo de exactul-exact. 
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– Neabsolvit de tragismul unor renunţări. Renunţarea la o 
carieră solistică ce se anunţa foarte promiţătoare, renunţarea la 
posturi de maximă şi onorantă responsabilitate în instituţii 
muzicale europene de prim rang. Inclusiv la Galaţi unde şansa 
solisticii a fost îmbrăţişată de nume acum importante ale artei 
interpretative. 

– Şi reconsiderăm Sudul, o anume încăpăţânare benefică 
artei. Nu ştiu ce inspector general era la învăţământ dar acela, la 
înfiinţarea Liceului de muzică din Galaţi a adus, om cu om, 
corpul de elită profesoral. Managementul valorilor pentru a 
produce valori prin copii. Profesor de vioară era atunci 
Nahmanovici, cel care l-a creat pe Ştefan Gheorghiu, pe Avi 
Abramovici (care este concert-maestru al Orchestrei din Tel-
Aviv, cea care cântă cu Zubin Mehta), apoi Eugen Sârbu, 
Popescu Elena (care este concert prim-maestro la Orchestra din 
Palermo), Liviu Câşleanu (care este concert-maestro la Orchestra 
Beethoven Halle din Bonn), şi, alături de ceilalţi, cu modestie, 
subsemnatul. Ăsta a fost Galaţiul iar peste numele lui 
Nahmanovici nu se poate trece. Eram într-un juriu alături de 
şeful de catedră al marelui conservator din Moscova, Eduard 
Graci, care spune: Păi, eu am fost coleg cu Nahmanovici la 
şcoala lui Iankelevici şi Iampolsky.  Şi probam o vioară iar acela 
spune, domnule, dar asta este şcoala rusească adevărată! Şi uite 
cu cine m-am nimerit  în podul acela: cu un reprezentant al celei 
mai importante şcoli de vioară din lume! Şi, iarăşi, estul ăsta 
muzical dă valori fiindcă muzicienii de acolo sunt sclavii muzicii 
şi robii care fac continuu, obsedant, rugăciunea mâinilor dar 
neapărat pe instrument. Aşa cum olarul se roagă pe roată, 
sculptorul căutându-se cu dalta în piatră. Dar eu vorbesc aici de 
valori, de  cei atinşi de har. 

daruri incontestabile ale existenţei soţiei. Şi, în firească 
prelungire, spun cu mâna pe inimă că trupul de 4/4 al 
cvartetului a fost mereu dublat de iubirea de cel puţin 4/4 a 
doamnelor celorlalţi componenţi. Din armonia familiilor, 
sunt convins, se asigura starea armoniilor profunde ale 
interpretărilor, ale întâlnirilor cu publicul. Icoanele noastre 
mărturisite, mereu prezente în holograma existenţei 
profesionale. Şi nu au existat note false, stridenţe. Aşa cred. 

– 1966 – Iaşi, nu? Un spaţiu, spun biografiile marilor 
creatori, începând cu Eminescu, Iorga, Enescu,  unde se 
desăvârşeşte o alchimie specială a valorii.  O anume 
ocultaţie de supraplus care se aşează pe lutul viu al celor 
atinşi de har. Pe ce umăr a fost atins Bujor Prelipcean? 

– Umăr? Nu. Cred c-a fost ales locul punerii de mir. Dar 
n-am scăpat nici aici de dramatismul zidului. Mereu, 
neapărat, un zid înlocuit de un altul. Iaşul are un blestem al 
valorilor rămase dar şi al valorilor alungate de aici. S-a 
întrebat cineva de ce Cvartetul Voces a fost alungat din Iaşi? 
A încercat cineva să readucă la Iaşi Cvartetul Voces? Nimeni. 
Ba parcă, interstiţial, răbufnea bucuria deslipirii de Voces: 
Bine c-am scăpat şi de ăştia!...  S-a întrebat vreodată cineva 
de ce a plecat Mariana Cioromila din Iaşi? Sau Ionel 
Voineag? Sau surorile Cortez?! Iar Mariana cântă peste tot în 
lume. Iar lista este deosebit de bogată în plecări. A sărăcit 
Iaşul? S-a îmbogăţit cumva?  Eu sunt altfel. Un îndârjit. Un 
încăpăţânat. Mă dai afară pe uşă, intru pe geam. Nu fug, nu 
mă las alungat. Acesta este sensul sclaviei vieţii mele: 
libertatea de a dispune de mine.  Aş vrea să am şansa bufniţei 
și, peste 50 de ani, la scoaterea din adânc a memoriei 
culturale ieşene actuale, bine pusă în adâncul sigilat al unei 
idei, să văd ce rămâne cu adevărat şi ce s-a oxidat valoric.  
Voces a revenit la Iaşi graţie Universităţii de Arte „George 
Enescu”. Suntem toţi patru profesori ai acestei importante 
instituţii ieşene. Dar asta este o reparaţie care nu rezolvă 
problema de fond. 

– Fiindcă în fond Cvartetul Voces şi-a distribuit 
autonomia valorii, şi-a asumat managementul de marcă (fapt 
asigurat inclusiv prin înscrierea sa,  distinctă, la Oficiul de 
Stat pentru Brevete şi Mărci) şi-a asumat obligaţia eliminării 
confuziilor. 

– Da. Fiindcă într-un timp Voces-ul fusese asumat ca 
imagine a Romtelecomului dar pasager, până i-am lămurit ce 
implicaţii pot avea. Voces va rămâne o emblemă pentru Iaşi, 
pentru România, dincolo de intenţia unui moment în care 
gândeam crearea unui gen de Juventus Voces. Dar ne-am dat 
seama că am trăda istoria, biografia formaţiei, memoria 
afectivă a publicului meloman şi, sigur, am renunţat. 

– Mă întâlnesc cu Radu Mihai (Pusi) Diaconescu, un 
chirurg de excepţie şi un om de excepţie, un prieten drag, da, 
şi îmi spune, dragul meu, este cutremurător coşmarul 
însoţitor chirurgului. Momentul în care apare primul cârcel, 
prima vibraţie necontrolată în degete. Şi vreau să ştiu dacă 
acest coşmar îl învecinează şi pe instrumentistul de clasă. 

– Este, există acest coşmar. Te trezeşti noaptea panicat, 
scăldat în sudori reci la nesiguranţa că îţi va ieşi pasajul 
respectiv din Cvartetul Opus 71 din Haydn sau din Cvartetul 
Opus 61 de Brahms. Este şi un surplus al responsabilităţilor 
care te încarcă pentru concertul din ziua respectivă. Este 
noaptea în care refaci traseul pe care va trebui să-l propui 
interpretativ, a doua zi, spectatorilor. Iar în public te aşteaptă 
criticii ăia cu dinţi de vampir, de câine buldog, care smulg 
din tine dacă nu te suprapui pe opţiunea lor, uneori 
subiectivă, ce-i drept. În ce ne priveşte am avut norocul să 
avem cronici frumoase, cronici de buldogi îmblânziţi prin 
recunoaştere. Şi la Wigmore Hall la fel. Mai ales că Wigmore 
Hall a fost un moment deosebit, suprapus pe sărbătoarea de 
25 de ani a Voces-ului într-un concert organizat de celebrul 
component al Cvartetului Amadeus, Martin Lovett.  

– Domnule Bujor Prelipcean, uite, a căzut între noi, 
mototolită pentru necuviinţa momentului, întrebarea de glonţ 
de mistreţi cu Iaşul – capitală culturală europeană. Suntem 
pregătiţi pentru aşa ceva? Suntem văzuţi, simţiţi ca posibili 
concurenţi pentru o astfel de realitate? Şi-mi cer iertare de la 
marile valori care pulsează în acest mare oraş al 
promisiunilor amânate de, mai ales, de semnatarii oficiali de 
cecuri şi strategii de dezvoltare civică . 

– Sigur, întrebarea are şi o încărcătură de tembelism, de 
dioptrii care nu percep corect valorile care îndrituiesc Iaşul 
pentru o astfel de recunoaştere. Din nefericire noi nu avem o 
bază materială, o structură care chiar să ne oblige să accedem 
la acest titlu. Atâta timp cât o Filarmonică este în reparaţii 
din anul 1991 şi s-a reuşit, totuşi, har Domnului, refacerea 
Casei Balş, o treime a întregului arhitectural! Opera este de 
ani de zile refugiată în alte spaţii, inclusiv la mine, cu drag. 
Dar Opera în concert nu este ce trebuie să fie spectacolul de 
operă! Teatrul şi-a construit Cubul, acustica aia, mă rog. Şi 
întreb: poţi cu asemenea premise, cu asemenea logistică să 
clamezi obţinerea titlului de capitală europeană a culturii?  
Nu s-a înţeles că simpla accesare a valorilor nu duce 
niciunde? Iaşul nu are infrastructură, e peticit în peticeli 
reluate. Iaşul nu are o structură hotelieră corespunzătoare 
unor mari evenimente. Iaşul nu are o strategie administrativă 
pentru un astfel de demers.  

 

(continuare în pagina 18) 

Iar tensiunea era amplificată de la oră la oră.  Ni se 
propusese, se pare, să atingem experienţa imposibilului: lupul şi 
mieii. Şi a fost şi momentul întâlnirii. Presler, un tip micuţ, de 
1,58 – 1,60m. Ne-am dat mâna, el la pian şi hai, partea întâia. Şi 
zice apoi, hai, partea a doua. Am cântat partea a treia, finalul. S-
a sculat de pe scaun, ne-a sărutat pe fiecare în parte, şi ne-a 
spus: Cântaţi fantastic, cântaţi mai bine decât studenţii de la 
Jaillard School, Cvartetul Emer Sou, fiindcă este prima oară 
când trec de Quintetul de Brahms cu o formaţie care nu-mi 
pune nici o problemă tehnică, muzicală, de ordin dinamic, sau 
al vocii. Este prima oară în viaţa mea. Martorul încremenit al 
scenei era celebrul organizator de festivaluri, Stefan Metz, fost 
violoncelist al Cvartetului Orlando. 

 

Iubirile tutelare, acasă, dincolo 
 

– Într-o contabilitate de-aiurea, nu-mi iese ziua aceea de 
24 de ore. E cu supra-plus. Obligatoriu există ceva, cineva 
care restaurează timpul, stările, presiunea posibilei 
dizarmonii. 

– Da. Şi aşez între icoanele binefăcătoare ale vieţii, 
treimile tutelare, soţia Mihaela şi fiul Mihai. Din 73 am 
devenit navetist, călător, cu rare deschideri ale uşii casei, 
portul, ancorarea în linişte. Multe, foarte multe am schimbat 
în viaţă: corzi, partituri, scene, gări, drumuri. Toate acestea, 
toate se schimbau. Nefragmentate, statornice rămâneau orele 
de repetiţie zilnică, cele 12, şi iubirea tutelară a familiei care 
nu poate fi măsurată, nu există astfel de unităţi de măsură. Şi 
am rămas dator, sigur, cu absenţa mea, tatăl, deloc acoperită 
de un sărut la miezul nopţii şi altul dis-de-dimineaţă, la 
plecare, săruturi aşezate pe visul, pe aşteptarea copilului. 
Aduceam, după concursuri, turnee, tone de glorie şi bani 
puţini. Glorie impozitată la sânge, pe atunci. 

– Bujor Prelipcean – prima vioară în cvartet. Acasă? 
– Mihaela. Fără nici o altă declinare:mamă, soţie,manager, 

rare atingeri pe clapele pianului – semn al unui sacrificiu 
niciodată mărturisit. Cred că, la fiecare altă închidere de uşă 
plecam cu un surplus de energie, de optimism, de siguranţă –  

– Mă întorc spre orele acelea de măiestrie, de excelenţă a 
maturităţii şi valorii interpretative acumulate. Şi notez aici: 
Bujor Prelipcean – excelenţă clarificat definită, trăitor la Iaşi 
pentru a da pulsaţie europeană Iaşului. Şi vin alţii şi alţii, cei 
care sprijină ruinarea clădirii Filarmonicii cu o nepăsare 
criminală, cei care se ascund ascuzându-şi propria non-
valoare în spatele lui Bujor Prelipcean atunci când înalte 
demnităţi doresc să se bucure de strângerea de mână a 
artistului. De învecinarea cu arta ridicată la maximum de 
măiestrie. Capătul la ce este posibil. 

 

Bucuria artei împărtăşite 
 

– Nu există capăt. Există mereu o prelungire la ce crezi că e 
gata, că nu se mai poate. Eu am pregătit mulţi copii, mulţi tineri, 
studenţi care, primind darurile ştiinţei mele muzicale au avut 
succes la concursuri internaţionale, preluând valoric traseul, 
propriul meu traseu. Ei încă sunt în mişcare, în mers, în 
acumulări. Şi de aici ar trebui să las loc volumelor de memoriale. 
Nu avem timp, loc suficient. Dacă v-aş spune doar de Cvartetul 
Ad libitum. Are trei premii internaţionale desăvârşite. Sunt copiii 
mei pe care i-am crescut din primii ani de studenţie şi până la 
ireparabila dispariţie a viorii întâi! Apoi este Cvartetul 
Gaudeamus din Braşov. Şi trec spre alţii şi alţii, cei care încarcă 
an de an panoplia de merit artistic a Conservatorului ieşean 
George Enescu: Andrei Stanciu, Tudorache Alina, Stoica 
Teodora şi lista este deschisă, adăugitoare, incompletă la zi. 

– Unde e bucuria, unde e sacrificiul? 
– Ştii, cvartetul aplaudat, laureat, zâmbetul învingător al 

studenţilor, aplauzele se împart mereu la cinci, mereu este un 
4+1. Un profesor, un pedagog în suferinţă egocentrică nu poate 
crea valoare. Trebuie să dărui, să te bucure propriul sacrificiu: de 
timp, de orgoliu. Să te împlineşti prin celălalt, prin ceilalţi.  
Enorma, socratica bucurie a artei împărtăşite! 

– A existat un al cincelea pentru Voces? 
– Obligatoriu da. Şi este acum în cer. Cerul de deasupra 

Londrei. Şi nu este unul singur ci tot Cvartetul Amadeus. 
Profesori, mentori spirituali de-o viaţă. 

 

Ei au luat argila aceea fragilă a teribiliştilor din Voces, 
premianţii. Dar nu luaserăm contact încă, pe atunci, cu marea 
muzică, cu marea interpretare. Eram virtuozi, sigur că eram, 
tehnic vorbind, dar nu aveam habar de stil, de Beethoven, de 
Mozart, de Brahms, de lectura vie, asumată a acestora. Şi am 
ajuns în Olimpul celor 4 zei de la Londra, aşa cum am ajuns, 
deloc întâmplător,  lângă prietenia colosalului Wilhelm Georg 
Berger! Ne primea ca un părinte. Că ajungeam la 6 dimineaţa în 
Bucureşti, cu ochii cârpiţi de oboseala călătorului, şi 
amărăştenii ăştia de Iaşi găseau în casa lui căldura şi iubirea şi 
atenta vibraţie a mersului ideii, a adevărului artistic, apoi 
mişcarea de alabastru a doamnei sale, tanti Lucica, surâsul. La 
10 făceam o pauză, că acolo lucram, ne polizam, paşi mici dar 
siguri. Iar la 10 era lecţia de teorie, de filozofie prin muzică. 
Desecretizarea tainelor cântatului împreună.  Ne-am mişcat spre 
gloria Vocesului odată cu el şi cu un alt împătimit al cvartetului, 
George Hamza. Deci nu eram 4, ci eram plus patru şi plus unu 
şi iarăşi plus unul.  Dar când am intrat în Marea Conferinţă a 
Interpeţilor de Cvartet l-am cunoscut pe Vilmos  Tatrai, pe 
Friedrich von Haussegger, pe Uzi Wiessel, pe Amedeo 
Baldovinno, pe Wiaceslaw Horzowski. Am cântat cu  
Wiaceslaw Horzowski când acesta avea 93 de ani şi păstra  cu 
sfinţenie memoria triou-lui în care cântase cu Enescu şi Casals! 
Am cântat cu vestitul clarinetist Jost Michels, artistul adulat de 
germani şi care, numai amintit ca atingere, trezeşte bucuria 
atingerii lui Hristos! Dar pianiştii. Şi-l amintesc doar pe 
Menahem Presler din Trio Beaux Arts. La Orlando Festival, 
Menahem Presler a dorit să cânte cu Cvartetul Voces Quintetul 
de Brahms. Iar cei din jur ne panicau: Presler este peste putinţă 
de pretenţios, dur, necomunicativ, ciudat.  
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L-am aşteptat pe marele Picaso în gara Nicolina. Nu în 
gara mare! sunase la telefon – vocea lui de scapet – nu în gara 
mare, mi-i groază de public, la Nicolina! L-am aşteptat la 
Nicolina. Era chiar în anul în care desenase porumbelul păcii 
şi se ştia că luase bani graşi pe el. De la ruşi? Am îndrăznit  
să-l întreb la câţiva paşi de gară, după ce-şi aburcase-n spinare 
şevaletul şi rucsacul, chiar de la ruşi? Da, a spus ritos Picasso, 
chiar de la ruşi, în copeici, dom’le. Aha! am înţeles eu şi eram 
aproape mândru că, dintre pictorii ieşeni, eram primul care 
ştia, acum, chiar din gura divolului secolului, că fusese plătit 
în copeici. După ce am mai făcut câţiva paşi în spatele gării 
(era ora şapte), l-am întrebat ce luăm până la hotel, un taxi 
(taxiurile erau rare, asta era în şaizeci şi cinci), o trăsură (mai 
erau câteva, clandestine). Nu, a spus Picasso, o luăm pe jos, o 
viaţă am bătut Europa pe jos, uite, cu mocasinii ăştia, şi mi-a 
arătat cu degetul lui genial mocasinii pe care strălucea stins 
marca Lord. Bine, a spus Picasso şi şi-a schimbat şevaletul pe 
umărul drept, rucsacul pe stângul. În dreptul Băii Turceşti, m-
a oprit. Ţine-te puţin de şevaletul meu, a zis. În momentul în 
care i-am atins şevaletul, şevaletul lui Pablo, oho! perioada 
albastră, perioada roz, oho! deci, cum i-am atins şevaletul n-
am mai simţit caldarâmul sub picioare, m-am uitat la andaluz, 
eram de-acum amândoi, la un metru, la doi, la trei deasupra 
pământului, mă gâdila ceva la câlcâie, m-am uitat. Aveam 
acolo nişte aripioare verzi, verzi ca elitrele de libelulă, Pablo 
avea şi el elitre la călcâie, mă privea cu ochii lui mari, de 
fachir, şi râdea, era prima dată când îl vedeam râzând, ce râs! 
Am trecut pe deasupra Mitropoliei (orologiul arăta de-acum 
opt), am luat-o pe la Teatru, unu’ de-acolo, de jos, cred că era 
Blehan, a strigat la mine: Măăă, dă-te jos, c-ai să cazi! Mai 
mult ca sigur că mă vedea numai pe mine. Deasupra 
Maternităţii l-am întrebat pe Pablo: Încotro? Nu mergem la 
sediul Uniunii Artiştilor Plastici? (fusese deja programată – la 
nouă – o întâlnire cu spaniolul). Nuuu, mi-a răspuns Picasso, 
ferindu-se de o cioară care venea din sens opus, nu, mergem 
în Turnul Goliei. Aha! am zis. Şi am coborât în curtea Goliei. 
Pe lângă noi a trecut, închinându-se, Femeia cu pălăria – 
peşte. Am salutat-o amândoi cu respect: era teribil de şic şi 
mirosea tare a verni. Pe scări, hăp, hăp, sus, în turn, lângă 
marele clopot pe care scria, doamne iartă-mă!, sex and 
violence. Aici, Picasso şi-a dat jos şevaletul şi rucsacul, şi-a 
deschis trusa de culori, dar n-a început să picteze, s-a aşezat 
pe trepiedul lui minuscul, s-a scotocit prin buzunare. L-am 
întrebat cu jenă: Ce căutaţi? iar el mi-a răspuns cu zicerea lui 
celebră: Eu nu caut, eu găsesc. A scos un dolar şi mi l-a 
întins: de la noi mai puţin, de la Dumnezeu mai mult! Am 
înţeles că trebuie să-l părăsesc şi i-am sărutat dreapta 
făcătoare de minuni. 

De câte ori mi-e dor de Picasso, urc în Turnul Goliei. 
 

 

Val GHEORGHIU 

brize
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În spațiul cultural focșănean, o expoziție de pictură 
semnată de Viorica Toporaș adună întotdeauna în eleganta și 
generoasa Galerie de Artă din vecinătatea simbolică a Pieții 
Unirii un numeros și select public, prilej de sentimentale 
revederi, de dialoguri nostalgice, de evocări ale amintirilor 
colorate din timpul liceului. Interesul pentru eveniment a 
adunat un public divers, dar rafinat, emoția revederii fiind un 
prilej potrivit de întoarcere în timp și de evaluare a ceea ce 
numim întâlnirea cu destinul unei generații. Ca de obicei, 
stenică și plină de fervoare, Viorica Toporaș a adunat un 
public numeros și interesat de starea artelor vizuale locale, de 
evoluția individuală a fiecăruia dintre expozanți. 
Semnificativă a fost, în deschiderea evenimentului, prezența 
distinsei profesoare Eugenia Ștefănescu, fiica pictorului 
Nicolae Popovici Lespezi, omagiată de artista Elena Stoiciu 
care, cu emoție și bucurie a evocat personalitatea artistei. 
Catalogul creației sale grafice și, mai ales sculpturale, de fapt 
un necesar album, valorifică elementele de biografie și de 
evaluare a operei astfel încât se restituie publicului larg 
informații utile pentru configurarea și motivarea unui parcurs 
artistic notabil. 

Emoția revederii s-a amplificat sugestiv prin prezența 
calitativă a doamnei profesoare Cornelia Astanei Ghinea, 
graficiană de mare rafinament, disponibilă pentru subtile 
compoziții grafice miniaturale. Calitatea imaginilor, subiectele 
alese din oferta generoasă a peisajului sau evocării unor locuri 
celebre au subliniat o dotație reală pentru desenul subtil și 
armonia dintre gând, imagine și traseele grafice discrete și 
sugestive. 

Pe fondul evocator al rolului distins jucat de Eugenia 
Ștefănescu în spațiul artistic focșănean, ansamblul expoziției a 
stat sub semnul unei inevitabile nostalgii, al bucuriei creației și 
al comunicării afective. Președintele Filialei U.A.P Focșani, 
Liviu Nedelcu s-a atașat de acest proiect expozițional și a girat 
axiologic evenimentul, preluat și de televiziunea locală ca un 
firesc gest de recunoștință. În context trebuie apreciată 
intervenția din public a unui preot îndrăgit în comunitatea 
focșăneană care, felicitând expozantele, a subliniat cu 
convingere relația dintre artă și credință, harul artistic fiind un 
dar și un har transmis celor aleși spre delectarea celor dispuși 
să accepte parteneriate cu transcendența. 

Partea cea mai importantă prin valoare și aplicație a 
revenit Doamnei Viorica Toporaș a cărei prezență a  fost  

considerată, ca de obicei, un gest de prețuire față de locul unde 
s-a format ca intelectual, ca artist și ca om. Generozitatea ei 
ilimitată, felul cum pictează, capacitatea dialogului cu ea 
însăși și cu ceilalți i-au asigurat un nivel înalt de simpatie și 
prețuire din partea concitadinilor și sugerează dimensiunea 
evenimentului. Explicațiile ei, autentice sugestii de lectură a 
artei din perspectiva esteticului, emoția și așteptarea sugerate 
prin cuvinte și imagini, au deschis teme de meditație și de 
reflecție privind raportul subtil dintre imaginație și realitate, 
idee și artă a compoziției, istorie și contemporaneitate. 
Dominante, tablourile Vioricăi Toporaș – unele incluse în 
Albumul operei sale sau creații recente - au ca motiv grafic 
predilect portretul și peisajul. Element definitoriu în zona 
stilistică personală, portretul, mă determină să remarc apetitul 
artistei pentru asemenea subiecte, cei de lângă ea, rude sau 
persoane îndrăgite, fiind autentici privilegiați. Un Autoportret 
din anii ceva mai tineri, exprimă o anumită solaritate 
interioară, generozitatea intratabilă și, finalmente, bucuria de a 
fi... În fapt, dacă un portret de obicei caută dezlegarea unei 
enigme, la Viorica Toporaș tot ceea ce simte devine o valoare 
cromatică, o bucurie a întâlnirii cu semenii. Anii au trecut, dar 
din acest subtil portret ne urmăresc ochii vii și calzi ai unui 
artist care vede, simte, exprimă câte ceva din miracolul lumii. 
De același tratament generos beneficiază și un portret de 
tânără unde spiritualizarea imaginii presupune frumusețea 
interioară și delicatețea. Accesul la portretul psihologic se 
remarcă și în portretul scriitorului Florin Muscalu, un personaj 
pentru care sfiala, delicatețea, frumusețea interioară sunt 
elementele de bază ale unei evocări, absența lui fizică 
prematură, devenind o memorabilă prezență. Și în alte cazuri, 
caracterologicul atestă capacitatea Vioricăi Toporaș de a 
comunica simplu și sugestiv, o anume tandrețe evocatoare 
fiind un accent personalizant al pictoriței. 

Majoritatea peisajelor expuse se circumscriu spațiului 
istoric și arhitectural ieșean, locul care i-a marcat esențial 
cariera artistică. Harnică până la frenezie, devotată până la 
sacrificiu, Viorica Toporaș cunoaște Iașul profund, metafizic 
desigur, pe care și l-a asumat din perspectiva unei mari iubiri. 
Istoria locurilor și a oamenilor constituie conjuncția fericită 
dintre arhitecturile cu aer medieval și spiritul unui 
inconfundabil topos. Cromatismul sugerează patina 
vremurilor trecute, lumina enigmatică izvorâtă dincolo de 
culmile domoale ale dealurilor ieșene, umbrele zidurilor și 
sunetul de bronz al clopotelor fac din fiecare tablou o speranță 
și o mângâiere. Viorica Toporaș scrie cu fiecare tablou un alt 
hrisov domnesc despre faptele voievozilor trecuți în umbra 
veșnică a timpului și descoperă, cu uimire nouă, alte și alte 
bucurii ale ochiului și spiritului... 

Valentin CIUCĂ 

CU PICASSO, ÎN TURNUL GOLIEI
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Şi asta trebuie să o spun chiar dacă sunt prieten bun cu 

domnul Nichita, primarul. Ba m-a rugat la un moment dat să-l 
aduc pe Holender la Iaşi. Iar Holender îmi este prieten-prieten, 
că jucăm şi tenis împreună. Şi l-am adus de la Viena aici. Nu s-a 
realizat nimic. Chiar mă mai întreabă din când în când dacă l-a 
mai invitat cumva primarul. Acelaşi primar care a lipsit exact de 
la masa festivă organizată pentru primirea lui Holender! Acest 
Holender care a făcut minuni pentru Bucureştiul Festivalului 
Internaţional „George Enescu”. Uitaţi-vă ce minuni a făcut 
Holender la Viena, la Operă! Ce? Credeţi că mi-ar fi greu să 
fac, spre exemplu,  un concert cu Holender – şi asta prin agenţia 
de impresariat din Filarmonică?! Închiriez stadionul şi, sub 
bagheta lui Holender, Placido Domingo cântă arii! Ce ar fi?   
S-ar scurge la Iaşi toată Moldova şi nu numai!... Dar nu sunt 
întrebat şi, când sunt întrebat, căutat, formula este cam aşa: 
Sunteţi invitat să veniţi la o întâlnire, mâine, la ora 11.00! Sunt 
confundat, într-o ambiguitate relaţională, cu un fel de Hopa-
Mitică. Şi las memoria să nu lucreze! Refuz să încurc 
calendarele. 

– Mă adresez acum Directorului General al Filarmonicii 
ieşene, managerului Bujor Prelipcean: eu aş crea două 
primării la Iaşi. Una pentru taxe, impozite, apă caldă, găuri şi o 
alta, de management cultural. Iar a doua primărie să impună 
priorităţile necesare unei capitale culturale europene. Ba şi 
soluţii de reducere a parcursului. 

– Bujor Prelipcean a fost destul de inteligent pentru a nu se 
băga în politică. Şi mă felicit chiar dacă am fost curtat, tentat. 
Politica mea a fost şi trebuie să rămână muzica şi numai 
muzica! Conform poruncilor enesciene: apără, defineşte ţara cu 
posibilităţile tale: arcuşul, vioara (şi, în surplus, posibilităţile 
manageriale de care dispui). Şi, uite, dacă am să mă enervez, 
poate că am să mă apuc şi de dirijat. O să vedem. Servesc ţara 
cu armele mele, spunea Enescu. Cu arcuşul, vioara şi bagheta! 
Îi respect pe toţi politicienii dar în măsura faptelor lor 
consacrate urbei! Şi asta o spune fanaticul, împătimitul ieşean 
Bujor Prelipcean. Sub Ceauşescu am primit în jur de 150 de 
invitaţii pentru a rămâne în străinătate la diverse instituţii 
artistice: şcoli, universităţi de muzică, academii şi aşa mai 
departe. Am rămas în Iaşi. Şi mă supără, mă agasează faptul că 
anumiţi politicieni se luptă pentru zona lor de provenienţă 
dincolo de orice comparaţie cu ieşenii. Uite-l pe bucovineanul 
ăsta de Flutur! Ce-a putut să facă acest Flutur pentru Suceava, 
pentru Nord, că-l are şi pe văru-său, primar de Botoşani, este o 
dedicare totală spaţiului urbei. Nu mă interesează ce câştigă el 
ca politician, afaceri, trocuri, mă interesează câştigul comunitar 
prin el. Şi uite aici, o jumătate de birou recent încărcat cu 
proiecte în derulare! Că m-a umplut cu pliante la aeroport, unde 
ne-am întâlnit. Şi mi-a zis, ia-le, astea nu fac bla-bla-bla! Şi nici 
nu aveam nevoie de pliante că ştiu ce face Ghiţă pentru 
Bucovina. 

Dar de ce nu fac acelaşi lucru şi ai noştri, cei de aici?! Că au 
adus funcţii şi demnităţi la Iaşi de credeai că se vor mişca polii 
lumii. Aşi! Nimic pentru Iaşi! Singurele lucruri concrete, duse 
spre capăt acum, sunt cele care au fost începute în perioada 
peneleului şi asumate, finalizate, în parte, sub pedelişti. Aici 
este coerenţă strategică, coerenţă a punerii în operă. De ce nu se 
face acelaşi lucru şi în alte varii domenii? Pentru mine, dincolo 
de simpatiile politice, este obligativitatea celor care deţin 
puterea de a face, de a înfăptui! Şi, uite, ce s-a făcut la Casa 
Balş, va fi pomenit în veci. Acum, când intră la concert, 
spectatorii ating zona asta superbă, marcată cu marmură, pentru 
a intra în groapa asta sordidă a Filarmonicii, la Sala „Ion Baciu” 
care ar binemerita după cuviinţă ce se cere. Vreţi să fim capitală 
culturală europeană? De aici trebuie început. De la Sala Ion 
Baciu, de la Teatru, Operă... Că mai vin pe la mine tot soiul de 
priculici care mă invită să mă mut, adică Filarmonica, fiindcă, 
vezi Doamne,  dacă ieşiţi în parc, în aiurea, ăştia or să desfacă 
de urgenţă buzunarele financiare! Haida-de! Banii trebuie să fie 
în visteria Filarmonicii, nu în alta! Eu sunt acela care ştiu cum şi 
în ce fel să gestionez banii! Eu, în şase luni, termin ce este de 
făcut că am şi cu cine, firmă aşa de serioasă că mi-i şi teamă   
să-i dau numele.  

– Şi încheiem pe parabola cvartetului: foarte mulţi admiră, 
laudă, se entuziasmează, se simt proprietarii unei valori de 
primă pagină în viaţa culturală internaţională: VOCES. Totuşi, 
spun unii, mai ales din cei atinşi de funcţii, nu s-ar putea reduce 
ceva şi  la cvartetul ăsta? Spre exemplu, de ce nu?, un cvartet 
din 1+1 sau, în cel mai nefericit caz, un cvartet din 1+2! Şi mă 
uit pe peretele de răsărit, da, icoanele lui Bujor Prelipcean sunt 
încă foarte triste. 
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O atare încălcare a îngăduit existența secțiunii Focus-Andrei Șerban ce 
s-a suprapus aproape în totalitate cu cea intitulată Cehoviziuni. Din creația 
marelui regizor de origine română au putut astfel fi revăzute montări mai 
vechi, le-aș zice de patrimoniu, precum Unchiul Vanea (2007) sau Strigăte și 
șoapte (2010) de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj. Publicul a dorit 
reîntâlnirea, dovadă că nici în acest an nu au putut fi satisfăcute toate cererile 
de bilete. Dar au figurat pe afiș și spectacole mai noi, așa cum e Ivanov de la 
Teatrul “Bulandra” în care protagonistul Vlad Ivanov este bun (cu rezerve), iar 
Victor Rebengiuc (într-un rol secundar) e foarte bun. Nedumeriri mai  mari ori 
mai mici a stârnit spectacolul cu Trei surori, invitat de la Teatrul Național din 
Budapesta. Se pare că din reprezentațiile văzute la București a lipsit totuși un 
„personaj”, dacă nu cumva au absentat chiar două, scenografia și 
scenotehnica ce o pune în valoare pe prima. De reținut totuși explicația dată 
de regizor relației tensionate, terminată tragic dintre Solionîi și Tuzenbah. 
Primul (excelent interpretat de Tamás Szabó Kimmel) e și el îndrăgostit de 
Irina, de unde rivalitatea, deloc gratuită, dintre cei doi. Îl mai menționez pe 
Alfőldi Róbert, remarcabilul interpret al lui Verșinin.  

Și tot derogarea dată de selecționerul unic mi-a permis să văd 
Cântăreața cheală & Lecția, un bun spectacol din 2010 al Teatrului de 
Comedie, cu relativă, dar și inexplicabilă indiferență tratat de critica 
bucureșteană, persecutat de-a dreptul de Cristina Modreanu, din cauza 
relațiilor sale nu tocmai tandre cu regizorul Victor Ioan Frunză. Regizorul 
citește piesa de debut a lui Ionesco ținând cont de antecedentul său 
românesc – Englezește fără profesor – cu recursul la proverbele românești 
analizate remarcabil de Matei Călinescu într-o exegeză de căpătâi. Lecția e 
jucată în forță, iar asumarea rolului Profesorului de către actorul George 
Costin e notabilă. Secțiunea Selecția centrală a cuprins o seamă de 
montări valoroase, văzute de mine anterior, despre care am scris la 
timpul potrivit. Mă gândesc la Îngropați-mă pe după plintă, în regia lui 
Yuriy Kordonskiy, cu o Mariana Mihuț în mare formă, și la Însemnările 
unui necunoscut, spectacol regizat de Alexandru Darie, în care face un 
rol bun Virgil Ogășanu, ambele de la Teatrul Bulandra, la Leonce și Lena 
în regia inspirată a lui Tompa Gábor, prima încercare izbutită de montare 
a capodoperei lui Büchner după marele spectacol al lui Liviu Ciulei din 
anul 1970 (artiștii de la Teatrul Maghiar din Cluj au dedicat ambele 
reprezentații memoriei maestrului Ciulei, trecut în neființă cu puține zile 
înainte de începerea Festivalului), și la Montainbaikerii, autentică mostră 
de teatru contemporan datorată regizorului Radu Alexandru Nica, 
scenografului Dragoș Buhagiar și actorilor Teatrului German de Stat din 
Timișoara. Mă gândesc, de asemenea, la Furtuna, producție de buzunar, 
dar esteticește solid fundamentată a Centrului Cultural pentru UNESCO 
Nicolae Bălcescu din București, a regizorului Victor Ioan Frunză și a 
scenografei Adriana Grand, și la Metoda (Teatrul Nottara) spectacol viu 
și dinamic, în care Theodor Cristian și actorii din distribuție găsesc tonul 
potrivit pentru a da substanță unei foarte bune piese de azi scrisă de 
portughezo- catalanul Jordi Gálceran, la  D-ale carnavalului, un spectacol 
bun dar atât, privat de „riscul”de a produce revelații în caragialeologie 
........ 

 

Ajuns la ediția a XXI, care s-a desfășurat la București în perioada 

28 octombrie- 6 noiembrie 2011, mult încercatul nostru Festival Național de 
Teatru are în, sau – din câte se aude – începând din acest an, un director 
nou, în persoana criticului de teatru Alice Georgescu. Acceptând inițial să 
gireze o singură ediție, una de tranziție spre normalitatea de care 
manifestarea fusese sensibil îndepărtată de capriciile și umorile de tot felul 
ale fostului director, Cristina Modreanu, se pare că tot lui Alice Georgescu îi 
va reveni și în următorii doi ani dubla misiune- aceea de director artistic și 
de selecționer unic. Bilanțul pozitiv, nu ideal, nu fără cusur, al ediției abia 
încheiate, justifică, dincolo de inerentele rezerve ori observații critice, 
prelungirea mandatului.  

Ceea ce s-a petrecut la București în cele zece zile ale Festivalului nu a 
fost tocmai lipsit de turbulențe. Dacă în timpul reprezentației, văzută de 
mine, a spectacolului Macbeth (producție a Centrului de Cercetare și 
Creație Teatrală „Ion Sava” ce funcționează în cadrul Teatrului Național din 
București, Centru al cărui director este Alice Georgescu și Teatru al cărei 
angajat este tot Alice Georgescu,(de unde tot felul de acuzații de „conflicte 
de interese”, acuzații ce mi se par rodul aflatului în treabă la români), 
excelent spectacol-studiu, atât și nimic mai mult, cum bine l-a numit 
regizorul său, octogenarul Radu Penciulescu, dar și nimic mai puțin (dar 
cât de mult înseamnă totuși, în cazul de față puținul acesta, câtă vreme în 
distribuție sunt Ion Caramitru și Valeria Seciu, aceasta din urmă 
excepțională în scena nebuniei) nu s-a petrecut nimic grav, piesa scoțiană 
și ghinioanele aferente și-au luat totuși, fie și indirect, tributul lor. Clădirea 
Teatrului Național din București, unde s-au jucat numeroase spectacole 
reținute spre a da substanță  diverselor secțiuni ale Festivalului, se află   
într-un amplu proces de reabilitare, așa încât publicul și artiștii deopotrivă 
au avut de suportat rigorile șantierului. Rigori concretizate ba în frigul ce 
a pus la încercare capacitatea de rezistență fizică și psihică a 
combatanților, ba în succesive spargeri de conducte, ba în tot felul de 
întreruperi (de curent, de apă, de sunet – s-a întrerupt mai tot ceea ce 
se putea întrerupe). Dar, revenind la spectacole, dacă Macbeth a fost 
un spectacol bun și util (am rămas la el de la început până la sfârșit, 
deși mă dusesem, recunosc, în chip ne-critic influențat de opiniile 
unora și altora, cu gândul de a-mi face o idee și atât, adică de a vedea 
doar prima parte și de a pleca la pauză), Purificare, cealaltă producție 
a TNB, regizată de foarte tânărul Alexandru Mâzgăreanu, înfăptuită pe 
un text nu tocmai izbutit și insuficient pregătit pentru transpunere 
scenică, în pofida faptului că e semnat de o somitate a teatrului 
contemporan, cehul Petr Zelenka, (montarea a fost inclusă în 
secțiunea Teatrul de mâine) mi-a displăcut, iar regizorul m-a 
dezamăgit, la fel cum m-au dezamăgit și interpreții, zicerile multora 
dintre ei fiind greu de înțeles, cu toate că șirul de întâmplări aparent 
complicate, dar care se repetă și sunt de câteva ori rezumate obositor, 
se consumă în spațiul intim al Sălii Atelier. Nu pentru că premiera 
oficială a Purificării a avut loc în octombrie 2011, încălcându-se astfel 
regula, până mai ieri de bază, sacrosanctă chiar, în conformitate cu 
care într-o anume ediție se recapitulează ceea ce e socotit mai 
semnificativ din sezonul teatral anterior, cred că respectivul spectacol 
era de evitat. Ci din rațiuni strict artistice. Conceptul de festival 
avansat de Alice Georgescu presupunea din pornire încălcarea 
regulilor. Și asta nu deoarece ediția a XXI a a fost plasată sub semnul 
exclamației de sorginte cehoviană Omul – acest animal ciudat!, și, pe 
cale de consecință, și festivalul trebuia să fie unul ciudat – din fericire, 
nu a fost! –, ci fiindcă secțiunile propuse de selecționer nu erau 
posibile în condițiile respectării regulii, până mai ieri de bază, 
menționată mai sus.  O regulă de la care, pentru rigurozitate, trebuie 
să spunem că s-a mai făcut rabat și în alți ani. A păcătuit grav prin 
asta directorul Festivalului? Eu aș zice că nu. Dimpotrivă. 

(Teatrul Național „Radu Stanca”, regia: Silviu Purcărete), și la Neguțătorul din 
Veneția, impunător și semnificativ spectacol al Teatrului Maghiar de Stat 
„Tamasi Áron” din Sfântu Gheorghe (regia: Bocsárdi László), la Galaxia 
Svejk, producție cam amalgamată stilistic a Teatrului Țăndărică și a 
regizorului Alexander Hausvater, și la Platonov de la Trupa Tompa Miklós a 
Teatrului Național din Târgu Mureș, spectacol matur gândit de regizorul 
cvasi- necunoscut până acum, Harsanyi Zsolt, cu un bun interpret al rolului 
titular- Bokor Barna. Mă gândesc deopotrivă la delicata și inspirat-vesela 
montare cu Despre iubire la om, de la Teatrul Sică Alexandrescu din Brașov 
(regia: Alexandru Dabija).Bogata ofertă a festivalului, dar și dorința de a nu 
scăpa montări până atunci necunoscute, nu mi-au permis să revăd 
spectacolele amintite. Sper că și-au păstrat coordonatele estetice în general 
favorabile în care am avut șansa de a le vedea eu. Asta, deși au avut de 
înfuntat spații de joc uneori sensibil diferite de cele de acasă 

Dintre ce am văzut nou și inedit (pentru mine, firește) se detașează, în 
primul rând Caligula, spectacol de mâna întâi al Teatrului Național din 
Craiova și al regizorului Bocsárdi László, cu Sorin Leoveanu în rolul principal. 
Nu insist acum, nu mă opresc la detalii, promit să revin cu o cronică cât mai 
minuțioasă în viitorul număr al revistei. Mai întâi te naști, spectacolul de la 
Teatrul „Andrei Mureșanu” dn Sfântu Gheorghe e o suită, un continuum 
organic, mai exact spus, de elegii pentru ființe mici, o meditație vesel-tristă, 
comic-amară despre iubire și singurătate, despre firele ce ne leagă și 
distanțele lăuntrice care ne despart, despre amestecul ciudat și, adesea, 
exasperant de înțelegere și neînțelegere în care trăim. Textul danezei Line 
Knutzon pare parcă anume scris pentru sensibilitatea specială, exaltată la 
maximum a regizorului Radu Afrim, iar montarea este una autentic afrimiană, 
cu meritul de a nu fi și una în care directorul de scenă să se autociteze în 
chip supărător. Spectacolul e original, deși fidel stilului ce l-a consacrat pe 
regizor. Pornind de la el se poate discuta aplicat pe tema diferenței dintre 
manieră și stil. Secțiunea Dans în teatru a programat spectacolele Crazy 
Stories in the City, care, din păcate, mi-a scăpat (e vorba despre o montare a 
lui Arcadie Rusu și a Teatrului Mic din București), Nevestele vesele din 
Windsor (regia: Alexandru Tocilescu, muzica: Nicu Alifantis, decorul: 
François Pamfil), în fond o refacere la Teatrul bucureștean Metropolis a unei 
vechi, simpatice și înnoitoare montare (la vremea ei, desigur, – 1978) de la 
Teatrul Tineretului din Piatra Neamț a celebrului text shakespearian, dar 
căreia i-a lipsit tocmai profesionalismul dansului (coregrafia: Felicia Dalu), unii 
actori sărind, cum se zice, calul din prea multă vervă și exces de implicare 
(de menționat, totuși, George Ivașcu în Ford, dar și Lucian Iancu în Falstaff), 
Ofelia și prea-iubita lui Desdemonă, spectacol dur de teatru fizic de la M 
Studió din Sfântu Gheorghe, cu un interesant decupaj al textului 
shakespearian propus de regizorul Mihai Măniuțiu și o coregrafie cu mișcări 
intense datorată lui Uráy Péter și, în fine, Yerma  de la Teatrul Tineretului din 
Piatra Neamț în regia lui László Béres, care ar fi fost un spectacol oarecare în 
absența coregrafiei de mare clasă imaginată de Lóránt András. 
 

Mircea MORARIU 
(continuare în pagina 21) 

Călin CIOBOTARI: Vorbiți-mi, vă rog, 
despre fazele de „preparare” a Festivalului 
Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret. 

Oltița CÎNTEC (director artistic, Teatrul 
„Luceafărul”): Fireşte, ceea ce s-a aflat pe afiş în 
zilele de festival a fost doar partea văzută a 
aisbergului. Evenimentul în sine e doar partea 
vizibilă a unei maşinării ştiută doar de cei implicaţi, 
ceea ce se pune în mişcare cu multă vreme înainte de 
prezentarea la public. Măcar cu 6-8 luni în avans, 
deşi ideal ar fi un an. Ca orice ideal, în România nu 
poate fi atins, pentru că în spaţiul carpato-danubian-
pontic proiecţiile, lucrul în perspectivă sunt 
zădărnicite de sistem, de cutumele naţionale care 
privilegiază stilul „de azi pe mâine”. Pentru a strânge 
atâta lume la un loc, e nevoie măcar de, cum ziceam, 
8 luni, adică 32 de săptămâni, 224 de zile de 
mailuri, telefone, invitaţii, solicitări pentru 
finanţare. Zile în care configurezi conceptul 
Festivalului, îl transmiţi echipei, pui echipa la 
treabă, o ţii peste program, fără să poţi plăti nici ore 
suplimentare, nici stimulente, că e austeritate. 
Împreună cu Ioan Holban ne gândim la finanţatori, 
posibili sponsori, facem liste cu prietenii fideli ai 
instituţiei, ne gândim la alţii pe care i-am putea 
convinge să ni se alăture. Şi nu numai cu gândul şi 
sufletul, sunt foarte bune şi acestea, dar cu ele nu se 
pot achita facturi. Încheiem calendarul manifestării 
(pe zile, ore – X nu poate veni decât într-o anumită 
zi, trupele străine au programul configurat cu un an 
înainte şi e dificil să găseşti breşe pentru a-i aduce 
la Iaşi, Y nu a găsit bilete de avion decât la data de, 
mută, schimbă, fă rocade, ca să poată ajunge toată 
lumea şi să fie bine şi pentru public).  

FITCT 2011, PRIVIT DIN INTERIOR 
Ceh Bucureşti, Forumul Cultural Austriac, 
Institutul Italian „Vito Grasso”, Institutul 
Polonez Bucureşti, Centrul Cultural German 
Iaşi, British Council, Ministerul de Ştiinţă, 
Cercetare şi Arte Baden Württemberg, 
CopyRo, Asociaţia CIDA – o asemenea 
desfăşurare de forţe artistice nu ar fi fost 
posibilă. Pot să spun şi cifre: însumate 
contribuţiile lor ajung la aproximativ 30.000 de 
euro! Fireşte, am avut şi noi resursele proprii, 
ne-a sprijnit şi Consiliul Judeţean, Consiliul 
Local. Dar faptul că atâtea instituţii diplomatice 
bucureştene ni s-au asociat şi au investit în 
FITCT arată că evenimentul nostru s-a impus, 
că e perceput la adevărata sa amploare şi 
valoare. Cum ne-am descurcat? Cu luni de zile 
de corespondenţă, electronică, tradiţională, 
telefoane, argumente, depunerea unor aplicaţii 
de finanţare, reveniri, insistenţe, noi telefoane, 
noi mailuri. 

– După patru ediții, Festivalul ieșean de 
la „Luceafărul” a devenit, desigur, un reper 
bine conturat pe harta europeană a teatrelor 
de animație. Într-un fel, sunteți obligați să 
continuați. Pe de altă parte, nu pot să nu mă 
întreb: de unde vă procurați energiile pentru a 
o lua, în fiecare an, de la capăt?  

– E, într-adevăr, un efort considerabil 
înainte, în timpul şi chiar câteva zile după 
festival. Dar când bate gongul festivalului, când 
spectatorii dau năvală, când aplauzele răsună la 
lăsarea cortinei, uiţi de toate şi eşti mulţumit că 
poţi oferi câteva ore de bucurie. După fiecare 
ediţie, epuizat de tornada organizatorică prin 
care ai trecut, zici că asta e ultima, că te laşi 
păgubaş, că nu mai faci. Apoi uiţi de nebunia şi 
efortul aferent şi o iei de la capăt. Mai faci o 
ediţie! Va fi, deci, și ediția a V-a. 

    

  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

Străinilor nu le spui că aeroportul e mic, că 
nu există bandă de bagaje, îi laşi să se minuneze 
singuri la faţa locului; nu le spui nici că în patria 
ta nu există autostrăzi, iar şoselele sunt înguste şi 
cu gropi. Speri să fi citit tips despre România 
după ce au semnat agreements-urile şi nu mai pot 
da înapoi! Faci promovare, bani de bannere şi 
meshuri nu au fost, dar împarţi fleyere, apelezi la 
presa care te ajută, lipeşti afişe în mijloacele de 
transport în comun, căptuşeşti geamurile 
partenerilor şi ale sediului cu afişe. Echipa stă în 
cantonament o săptămână, de dimineaţă până spre 
seară. Cam aşa se face un festival!   

– Din ce ați discutat cu trupele venite din 
afară, cât de mult cunosc ele teatrul românesc? 

– Nu-l cunosc deloc, pentru că România face 
foarte puţin pentru a-l promova. Regizorul 
Konrad Wondrakovski, din Lodz Polonia, a 
recunoscut sincer că până la venirea în Iaşi, nu 
ştia nimic despre România. Despre Iaşi, nici atât! 
Trupele de la FITCT au fost (cu foarte puţine 
excepţii – Teatrul Asou din Austria mai fusese la 
Sibiu, la FITS) în premieră la noi, au descoperit 
oameni primitori, amabili, un oraş în 
(re)construcţie, cu şantiere peste tot, de care iniţial 
sunt uimiţi, apoi, când le spui cât durează 
finalizarea unui edificiu, devin intrigaţi. De asta, 
FITCT e şi o oportunitate a comunităţii româneşti 
şi ieşene de a-şi spori vizibilitatea externă. Sigur, 
nu ar fi rău să existe un ghid turistic al Iaşului, să 
poată găsi pe GPS străzile din oraş, căci 
deocamdată harta oraşului nu e detectabilă de 
computerele de bord, să fie un aeroport mai mare, 
cu mai multe curse directe dinspre Europa, dar 

astea sunt lucruri care nu mai depind de noi! 
Dacă la edițiile anterioare tematica Festivalului a 
fost „Diversitate și dialog”, „Inovație și 
creativitate” și „Interconexiuni”, anul acesta am 
avut de a face cu „Mari creatori”. Care a fost 
miza unei astfel de opțiuni? 

Miza a fost să reamintim că teatrul pentru 
copii nu e un gen minor, aşa cum consideră 
ignoranţii şi superficialii, că arta teatrului pentru 
copii a tentat şi tentează artişti de prim rang 
valoric. Drept argument o să-l citez pe Joel 
Pommerat, a cărui Scufiţă Roşie, care a deschis 
acum câţiva ani Festivalul de la Avignon, a 
deschis şi FITCT 2011, artist care spunea că 
„publicul copil are dreptul la aceeaşi profunzime 
a căutării, la aceeaşi dorinţă de perfecţiune, ca 
publicul adult. Sunt convins că cei mici au 
dreptul ca noi, artiştii, să nu ajustăm nimic din 
felul în care facem teatru atunci când facem teatru 
pentru ei”.  

–  La conferința de presă ce a precedat 
Festivalul, cineva a observat, nu fără o anume 
ironie, că nu este vorba doar despre un Festival 
Internațional, ci și de o finanțare internațională. 
Cum v-ați descurcat la capitolul acesta atât de 
delicat? 

Într-adevăr, un jurnalist a avut la conferinţa 
de presă o replică foarte bună, spunând că 
festivalul acesta e internaţional ca participare, dar 
e internaţional şi ca finanţare. Perfect adevărat, 
întrucât fără sprijinul partenerilor noştri, pe care 
trebuie să-i enumăr - Centrul Cultural Francez 
Iaşi, Institutul Francez, Ambasada Franţei, 
Ambasada  Regatului  Ţărilor de Jos, Centrul 
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Atras în capcana politicului, Eliade nu a reuşit să 

definească satisfăcător misiunea istorică a generaţiei sale şi a 
poporului român, nici să-şi dirijeze cu succes conduita 
personală în cadrul misiunii naţionale. Soarta i-a oferit o 
compensaţie în cariera ştiinţifică şi literară.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ideea gândirii corecte politic a fost reluată recent. E vorba 
de „ideologia corectitudinii politice”,  o ideologie totalitară în 
care rolul de victimă pozitivă îl deţin „minorităţile de tot felul 
aflate sub opresiunea majorităţilor” şi care condamnă 
„naţionalul,” lansând „formule bune şi formule rele de stat 
naţional.” (Theodor Codreanu, Polemici „incorecte” politic, 
Ed. Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 2011. Vezi şi Andrei Ţurcanu în 
„Oglinda literară”, august 2011.)      

O capcană politică pentru intelectualii de azi! 
 

Traian D. LAZĂR 

Cine are curiozitatea de a citi „publicistica de 24 de ore” a 

lui Mircea Eliade, scrisă în deceniul al patrulea al secolului 
trecut, publicistică socotită la elaborarea ei drept efemeră, de 
interes momentan, rămâne surprins de actualitatea acesteia. 
Parcă ar fi scrisă azi, pe problematica zilei. Nu poţi decât să 
constaţi că marile personalităţi culturale, marii gazetari, chiar 
atunci când abordau „problemele zilei”, ale momentului istoric, 
nu se pierdeau, ca orice ziarist (actual?), în nimicuri de genul: „o 
conductă de apă a fost reparată prin acoperire cu o bucată de 
cauciuc legată cu sârmă”, „Leana şi-a omorât soţul cu bidineaua, 
după butoiul de castraveţi” etc., etc. „Nimicurile” despre care 
scriu marii gazetari sunt permanenţe ale societăţii căreia îi 
aparţinem. Când le citeşti peste ani constaţi că de te fabula 
naratur, ei au scris despre tine şi problemele timpului tău. 

Un artificiu al presei interbelice, pentru a face lectura uşoară 
şi a menţine interesul cititorilor, era orchestrarea unei dezbateri 
în contradictoriu, cu participarea redactorilor ziarului, pe o temă 
„fierbinte” a momentului. Se juca în tandem. Ca la volei, unul 
ridica mingea la plasă, celălalt puncta. 

Pornind de la aserţiunile presei naziste, că germanii sunt un 
„popor fără spaţiu” (vital), N.C. Angelescu i-a caracterizat pe 
români drept un „popor fără misiune”. N.C. Angelescu susţinea 
că generaţia anterioară primului război mondial avusese crezul 
de a evidenţia superioritatea rasei (naţiei) noastre şi îndatorirea 
de a ne întregi, pentru ca apoi să devenim putere absorbantă prin 
cultură, în Sud-Estul Europei. După înfăptuirea României Mari, 
românii aveau îndatorirea de a justifica mărirea teritorială şi de a 
răspândi lumina şi civilizaţia în jurul lor. Prioritatea acordată 
politicii de partid şi neatenţia faţă de politica culturală au dus la 
neglijarea acestei misiuni. România nu devenise o putere 
absorbantă prin cultură, în Sud-Estul Europei, popoarele din jur 
nu ne recunoşteau superioritatea culturală. Nu ne-am impus prin 
cultură nici minoritarilor din ţară. Ca urmare, aceştia primeau 
directive spirituale de dincolo de graniţă, îşi îndreptau atenţia 
către ţările cu care aveau afinităţi. Românii erau neîncrezători în 
propria lor cultură. Creatorii noştri de cultură rămăseseră 
obedienţi faţă de factorul politic. Atenţia tuturor era concentrată 
asupra politicii, ca principal factor de îmbogăţire. „Învârteala, 
profitul personal, îmbogăţirea rapidă şi fără muncă, iată tot ce 
contează pentru contemporanii noştri.” Fiecare dintre noi 
observă „mizeria colectivă în care ne afundăm.” Dar cum 
reacţionăm? „Încercăm să aruncăm vina asupra crizei sau a unei 
fatalităţi, care să nu implice răspunderea noastră personală.”  

Nici nu-ţi vine a crede că toate acestea erau scrise de N.C. 
Angelescu la 1935, atât de bine se potrivesc situaţiei din 
România anului 2011. Dar să vedem ce soluţie propunea el 
pentru remedierea lucrurilor, pentru a ne descurca în hăţişurile 
istoriei, pentru a evita „sfârşitul istoriei,” ca să folosim un 
termen la modă astăzi. 

Este necesară existenţa unei misiuni care „să electrizeze 
forţele naţiunei şi să le împingă cu un elan irezistibil către 
realizări.” Acest fapt ne-ar conferi dinamism. Nu putem neglija 
acest stimulent pentru apărarea graniţelor noastre, pentru 
consolidarea internă, pentru ridicarea nivelului cultural şi 
ameliorarea renumelui nostru în străinătate. „Ne trebuie o 
misiune”, pe care să o avem totdeauna în minte şi care să ne 
conducă înainte”, conchidea N.C. Angelescu. („Vremea”, nr. 
215 din 24 noiembrie 1935, p. 3.) 

În dezbaterea din 1935, articolul lui N.C. Angelescu 
deschidea calea soluţiei ce trebuia formulată şi publicată de 
Mircea Eliade într-un număr ulterior al gazetei. Eliade 
confirma stările de lucruri expuse în articolul colegului său de 
redacţie. Şi el constatase, în repetate rânduri, influenţa 
politicianismului asupra vieţii civile, culturale şi spirituale din 
România. 

Întrebarea lui Eliade era dacă  „putem creia – sau alimenta – 
noi, un spirit mesianic, care să ne ridice întâi în ochii noştri, şi 
apoi în ochii vecinilor noştri.” El întreprindea apoi o scurtă şi 
riguroasă analiză a acestei dileme, definind mai întâi 
mesianismul. În concepţia lui Eliade, mesianismul unui popor 
înseamnă „lupta cu destinul, sfărâmarea geografiei, depăşirea 
istoriei… o apocaliptică încordare a colectivităţii.” În această 
încordare „insul se pierde şi interesele sale imediate (economice, 
sociale, politice) sunt anulate.”  

O altă cerinţă formulată de Eliade: „a crea sau a regăsi, a 
instaura sau a restaura misiunea istorică a unui popor – este un 
act de înalt ordin spiritual.” La acest act nu pot participa decât cei 
care sunt convinşi de falsitatea formulei politique d’abord 
(abordare politică, primatul politicii). Abordarea politică a 
problemelor dă naştere unor practici indezirabile: comuniştii nu 
citesc romane germane sub motiv că sunt fasciste ori naziste; 
extremiştii de dreapta nu-şi salută prietenii evrei, din 
considerente rasiale; ei nu vorbesc franceza pentru a-şi arăta 
dispreţul faţă de cultura occidentală decadentă; se acordă o 
atenţie excesivă poziţiei doctrinare pe care te situezi, în dauna 
problemei examinate. Prin admiterea primatului politicii, 
dezbaterea dobândeşte un caracter dogmatic şi nu poate duce 
decât la interdicţii pentru concepţiile partenerului şi cel mult la 
admiterea unor revizuiri în concepţiile proprii. Or, în examinarea 
mesianismului românesc, este necesar să ne situăm pe o poziţie 
revoluţionară, să găsim o soluţie radicală. 
 

 
 

 

 

 
Mesianismul românesc trebuie să pornească de la conştiinţa 

noastră de popor ales, de popor care a creat forme de viaţă civilă 
şi statală,  valori spirituale şi culturale. Mesianismul, scria Eliade, 
începe „prin creierea de forme noi de viaţă, prin creierea unei noi 
conştiinţe.” Iar Emil Cioran spunea, în acelaşi timp,  că „singura 
scăpare a României este ca fiecare român să ajungă megaloman”, 
adică să creăm atât de mult şi pe atât de multe planuri încât 
fiecare român să aibă conştiinţa că aparţine unui popor ales. 
(Ibidem, nr. 216 din 1 decembrie 1935, p. 3.). 

Mircea Eliade nu respingea participarea tuturor politicienilor 
la definirea misiunii istorice a poporului român, ci doar a celor 
care „abordau politic” această acţiune. El admitea participarea la 
dezbatere a acelor politicieni care „abordau spiritual” problema, i 
se părea că se întâlneşte cu ei pe aceeaşi platformă. Încă din 
1927, în Itinerariu spiritual, pornind de la ideea că fiecare 
generaţie îşi desenează profilul spiritual şi misiunea sa istorică, 
Eliade dăduse o interpretare personală acestui fapt, privind 
generaţia sa. El considera primatul spiritualităţii, absolutul, 
mistica şi experienţa drept elemente cardinale pentru orientarea 
generaţiei sale în misiunea ei istorică. (M. Eliade, 
Biobibliografie, ed. Jurnalul literar, 1997, p. 144. Vezi şi 
„Vremea”, nr. 399 din 4 august 1935). Lipsit de experienţă 
politică şi naiv în domeniu, ca orice intelectual, Eliade se lăsa 
atras de această concepţie a „abordării spirituale,” care masca de 
fapt o atitudine politică. În acest context, Eliade se declara de 
acord cu acei politicieni care, punând pe primul plan religia, îşi 
propuneau scopul de a „împăca România cu Dumnezeu.” „Iată o 
formulă mesianică,” aproba Eliade. Şi o explica. Aceasta 
însemna „regăsirea eternei ierarhii a valorilor umane” şi 
transpunerea în practică „prin rugăciune, prin gândire corectă, 
prin creaţie.” („Vremea”, nr. 216 din 1 dec. 1935, p. 3). 

de te  fabu la  nara tur  
n e  t r e b u i e  o  m i s i u n e  

Scrisoare din New York 
 

Altfel despre Luther 
 (urmare din pagina 2) 

 

Compozițiile lui Luther stau în picioare de sine stătătoare 
deoarece sunt superbe. Ele dovedesc că era un tip cu totul special, 
înzestrat și cu geniu muzical. Datorită educației extraordinare muzicale 
a germanilor, când te duci într-o biserică, oriunde în Germania, 
indiferent dacă este luterană sau catolică, credincioșii stau în băncile 
lor cu cartea de imnuri și cântă la 4 voci.  

 

 

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

Cu alte cuvinte, cei ce sunt tenori cântă linia tenorului, cei ce 
cântă note grave, citesc din scorul bașilor, sopranele și altistele la 
fel. Cultura de masă muzicală a germanilor face ca partiturile să fie 
citite ca și cuvintele.  

Nu există un alt popor care să fie atât de educat ca germanii  în 
muzică, și, de fapt, în toate privințele! De ce ce mă uluiește atât de 
mult Nietzsche? Fiu al unui pastor lutheran, crescut în spiritul profund 
religios al familiei sale, devine cel mai aspru critic din istorie al 
bisericii și dogmei creștine. Nu numai că determină fățărnicia 
celebranților (preoții de toate felurile), dar analizează în mod limpede 
și logic ineptitudinea bisericii de a salva păcătoșii, cu toate că le sunt 
promise, sărmanilor,  iertarea și salvarea de către Mântuitor, dacă 
aceștia i se prosternează cu umilință, recunoscându-și toate 
păcatele, știute sau neștiute, în fața reprezentantului lui Dumnezeu 
pe pământ, ce,  rubicond, cu burtă crescută de mâncare și vinul cel 
mai bun, îi cere o sumă de bani pentru citirea unor rugăciuni, pe care 
Domnul din ceruri le va înțelege mai bine dacă sunt pronunțate de el 
 ambasadorul Său pe pământ!!!  

Nu mai vorbesc de miracole, puzderii, unul mai ridicol decât 
celălat, ce s-au  înmulțit  în întunericul minciunilor, ca ciupercile, 
unele dintre ele otrăvite, ce au îndobitocit 2 miliarde de oameni, care, 
indiferent de grad de cultură, preferă să se ascundă de lumina 
primejdioasă a adevărului, ca struțul african ce se acoperă în nisip, 
nevrând să audă sau să vadă ce-l așteaptă, un sfârșit nemilos, 
împotriva căruia nu există apărare! Dezgustul lui Nietzsche când 
vorbește despre Luther, evanghelism, biserica anglicană, despre 
metodism și  bineînțeles despre catolicism, este covârșitor.  

Viciile lui Paul, ce a rămas Saul pe tot restul vieții sale, este un alt 
motiv pentru care lumea ar trebui să-l citească pe Nietzsche, deoarece 
numai el explică lucid cum dogma naivă a lui Christos, transformată de 
acest așa zis creator al creștinismului, a putut deveni atât de fățarnică, 
primejdioasă pentru sănătatea sufletelor oamenilor, ce preferă să fie miei 
obedienți, iertându-i pe cei ce îi asupresc, pentru a câștiga dreptul la o 
viață veșnică în paradis, în preajma Mântuitorului, cărora îi vor cânta 
imnuri de glorie și mulțumire veșnică pentru imensa Sa bunătate?!  

Christos umbla în picioarele goale, ca și cei săraci, prin murdăria de 
pomină a Ierusalimului, călcând peste fecalele animalelor, într-o 
împuțenie care îi speriase pe romani, ce nu reușeau să-i convingă pe 
evrei că spălatul este o necesitate și că nu este un păcat să ai o grijă 
modestă pentru nevoile zilnice omenești. Când Christos le spală 
picioarele ucenicilor săi, o face pentru a le demonstra cât de mult  știe 
chiar El, Fiul lui Dumnezeu, să se umilească, dându-le un exemplu de 
iubire și totală prosternare. Datoria ucenicilor Săi va fi să-i slujească pe 
cei mai jos decât ei, cei mulți și fără de mijloace... majoritatea oamenilor. 

Când intrai în casa unui evreu bogat, sclavii îți spălau picioarele. Să 
nu uităm că, după ce Biserica Catolică a început să controleze 
Alhambra, spaniolii religioși au hotărât să închidă mii de băi publice 
create de mauri. Cu toate păcatele sale, Luther, urmat de Goethe și apoi 
de Nietzsche, a contribuit la formarea limbii germane și astfel toate 
celelalte păcate ale sale trec neobservate. Mai mult, germanii de fapt au 
fost cei mai toleranți cu populațiile mozaice. Am scris despre acest 
subiect în cartea mea Eseuri transoceanice. 

 „Cronica veche” este din ce în ce mai interesantă și sunt fericit că 
 se publică articole serioase. 

Născut la 19 noiembrie 1941 
în satul Iacobeni, Dângeni, 
judeţul Botoşani, profesorul de 
istorie Traian D. Lazăr a 
desfăşurat, îndeosebi în ultimele 
două decenii, o remarcabilă 
activitate publicistică. Autor al 
unor manuale cu caracter 
didactic şi metodic, precum şi al 
numeroase articole pe teme de 
istorie, dar şi de literatură. În 2006 
i-a apărut volumul Iuliu Maniu şi 
serviciile secrete (1940-1944). În 
curs de apariţie, la Editura 
Demiurg, din Iaşi, Viaţa regelui 
Mihai, vol.1 (1921-1940). 
 La împlinirea unei vârste rotunde (fapt pe care ne-a rugat să nu-l 

devoalăm), redacţia revistei Cronica veche, bucurîndu-se că ne este 
colaborator, îi aduce cuvenitele urări de sănătate şi putere de muncă, 
deodată cu îmbrăţişarea, peste timp şi spaţii, a unui consătean,  
prieten şi cititor de-al său. La mulţi ani!  
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Centrul Cultural German, Centrul Cultural Britanic, Centrul 
Cultural Elen, Centrul Cultural al Americii Latine și 
Caraibilor, orașul în care apar cele mai multe  gazete și reviste 
culturale din provincia română, orașul cu Filiale ale Uniunii 
Scriitorilor, Uniunii Muzicienilor, Uniunii Artiștilor Plastici, a 
ajuns, datorită unei cercetări șchioape, efectuată cu unelte 
nepotrivite, înapoia urbei Sf. Gheorghe într-un clasament 
cultural? Flagrantă confuzie a criteriilor! Cultura unui mare 
oraș nu ține nici de calitatea asfaltului, nici de culoarea 
fațadelor, nici doar de procentele bugetului Primăriei.   
Mă-ntreb dacă într-un clasament al Institutelor de cercetare  
și-ar afla vreun locșor și năstrușnicul CCCDC. 

 
„PLASA PSIHOSOCIALĂ”... 

 

(urmare din pagina 15) 
Plasa psihosocială se prezintă, după părerea mea, ca un 

amestec de presiune psihologică şi formare dirijată. Pe de o 
parte contextul social, „fabricat” de specialişti, furnizor de 
idei, valori, norme; pe de altă parte, sistemul formativ care 
propune un ideal de om nou, altfel decât până atunci. Scopul 
urmărit: identificarea, alinierea, supunerea, hipnotizarea. 
Identitatea celui supus acestui tratament se impregnează astfel 
de caracteristicile culturii comune. Interacţiunea prelungită cu 
ideile şi practicile culturale de sistem fac ca socialul să 
pătrundă în substanţa personalităţii, să transfere în portofoliul 
propriu idei, atitudini şi practici, până la construirea rolului 
social corespunzător şi implicarea ca actor social. Socialul 
oferă o identitate-tip, individul rezistă un timp, apoi o 
asimilează şi-şi construieşte versiunea proprie, în limitele 
acestei matrice. Un alt om, nou, eliberat de angoase. Soluţia 
perfectă.   

 

FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 
 

(urmare din pagina 19) 
Liderul secțiunii Teatrul de mâine a fost, după părerea mea, 

spectacolul  de teatru-film cu scenariul 9 grade la Paris (Teatrul 
ACT din București) de Peter Kerek (regia: Peter Kerek), care 
„crește” vizibil din momentul în care protagonista Alina 
Berzunțeanu joacă un reușit rol de comedie (bun, în opinia mea, 
și finalul poetic, metaforic, numai aparent indecis). Blifat  
(Teatrul Odeon din București) certifică progresele ca autor 
dramatic ale lui Gabriel Pintilei (spectacolul regizat de Alexandru 
Mihail e unul agreabil, formulând riguros și o sumă de teme de 
meditație de mare actualitate), TV for Dummies de la Naționalul 
ieșean a arătat un tandem dramaturgic – Mona Bozdog și 
Mihaela Michailov – care i-a prilejuit regizoarei Ioana Păun un 
spectacol ceva mai izbutit decât cel de tristă amintire de acum trei 
ani, tot după o piesă a Mihaelei Michailov – Cum traversează 
Barbie criza mondială –, regizat atunci de Alexandra Badea la 
Naționalul timișorean. Din secțiunea În prim-plan, actorul, 
pierzând din propria mea vină Povești trecătoare- Capul verde 
(Teatro Meridional Lisabona), Emigranții de la Teatrul Arca, dar 
și Mansardă la Paris cu vedere spre moarte de la Papier Théâtre 
& MJC Intercommunale D’Ay, nu pot să recomand decât mai 
ales Absolut! de la Teatrul ACT, cu un Marcel Iureș de zile mari, 
curățat de poze,  și Felii de la Teatrul Național „Radu Stanca” din 
Sibiu, spectacol ce rezistă mai puțin datorită dramaturgiei (Lia 
Bugnar), cât mai cu seamă grație interpretei Ofelia Popii. 

Divanele FNT, în fapt întâlniri cu creatori de teatru (actori, 
regizori, scenografi, compozitori de muzică de scenă), lansările 
de carte (unele, în mare majoritate, petrecute pe fugă, în chip 
nemeritat și nu tocmai cultural), conferințele (de substanță cea a 
lui George Banu și cea a lui Andrei Șerban) au completat afișul 
Festivalului. Care a fost, cu bune și cu rele, exact ceea ce și-a 
dorit să fie. O revenire în și la cadrele normalității. 

HALAL CRITERII 
 

(urmare din pagina 5) 
Cultura fiind (DEX) „Totalitatea valorilor materiale și 

spirituale create de omenire și a instituțiilor necesare pentru 
comunicarea acestor valori”, vitalitatea și-o dobândește din ceea 
ce s-a creat, ceea ce s-a tezaurizat și ceea ce se creează.  Un 
barometru cultural real și echilibrat nu poate ignora prezența 
instituțiilor creatoare și purtătoare de cultură. Orașul cu cea mai 
veche Universitate din țară (și-n care mai funcționează alte șase 
Universități), cu o Filială a Academiei și 13 Institute, Centre și 
Laboratoare academice de cercetare, cu cel mai vechi Teatru 
românesc (și încă trei alte prestigioase instituții de spectacole), cu 
cel mai vechi muzeu românesc și întâia casă memorială, alături 
de care funcționează alte 22 de muzee și case memoriale, cu zeci 
de biblioteci, cu peste 100 de edituri („Polirom” a trimis anul 
trecut în librării 450 de titluri – câte s-or fi editat la Sf. 
Gheorghe?), oraș în care funcționează Centrul Cultural Francez, 
....... 

 

„FĂ CA TINE!” 
 

Talentata, volubila şi carismatica Draga Olteanu s-a aflat „pe 
sticlă” mai deunăzi, cu prilejul unei frumoase aniversări (în 
paranteză fie spus, e printre foarte puţinele actriţe care îşi declară 
cinstit vârsta: 78. La mulţi ani!). A spus multe lucruri frumoase, 
şi-a amintit momente de succes, a evocat personalităţi, colegi din 
teatru şi cinema. Excelent! A spus însă şi ceva cel puţin 
discutabil, dacă nu chiar nepotrivit şi derutant mai ales pentru 
actorii tineri – cărora li s-a adresat direct: „Fă ca tine!” a fost 
îndemnul ferm către aceştia şi către actori în general. Şi s-a dat ca 
exemplu pe ea însăşi, ilustrând cu cazul relaţiei ei directe cu 
regizoarea Cătălina Buzoianu – „pe care unii o apreciază, dar eu 
am rezerve”. Repeta Interviu  de Ecaterina Oproiu şi nu era de 
acord cu viziunea regizoarei asupra personajului, pe care ea, 
Draga, îl avea de interpretat. Au sărit scântei. „Am făcut cum am 
crezut eu şi totul a ieşit excelent. Dar nu datorită regizoarei…”. 
Concluzia actriţei: „Fă ca tine!”, este, deci, principiul 
fundamental în evoluţiile ei scenice. Pentru o actriţă cu succes la 
public, aşa cum este Draga Olteanu, acest principiu poate părea 
într-adevăr, secretul artei scenice. Numai că teatrul a depăşit 
demult ideea succesului de unul singur, bazat pe carismă şi pe 
popularitatea actorului. Spectacolul modern cere viziune de 
ansamblu, idee integratoare, relaţie, acord stilistic etc. şi asta 
numai regizorul e în măsură să asigure. Închipuiţi-vă un spectacol 
în care fiecare actor „face ca el”, cum crede el, cum înţelege el. 
N-ar ieşi decât o harababură – fie ea şi de izbânzi individuale 
aplaudate de public. Dar rostul artei scenice nu mai e acesta de 
vreo 50 de ani încoace. 

De altfel Draga Olteanu s-a contrazis singură în aceeaşi 
emisune tv, vorbind despre recent dispărutul regizor Liviu Ciulei, 
despre cum oficia el la repetiţii, cum îi înduma pe actori, cum ştia 
să scoată de la ei, din personalitatea şi talentul lor, ceea ce era 
folositor viziunii sale integratoare. Atunci cum rămâne cu „fă ca 
tine!”, adică nu cum îţi cere regizorul? Sigur că un actor (bun) e o 
individualitate, o personalitate, o „trestie gânditoare”, nu un 
simplu instrument în mâna regizorului. Are şi el – e dator să aibă 
– o idee despre personajul interpretat şi chiar despre ansamblul 
spectacolului, dar dominanta viziunii trebuie să rămână cea a 
regizorului. „Fă ca tine!” e de domeniul unui trecut îndepărtat, 
dragă doamnă Draga! 

Stelian OBREJA 

 

„COPACII MOR ÎN 
PICIOARE...” 

 
 

... Cu ani în urmă, în mintea mea de copil, dimensiunea 
minoră, domestică, primea, la un moment dat, o extindere 
cu totul neaşteptată: cunoşteam, aproape brusc, o variantă a 
infinitului – pădurea, chiar aici, în spatele casei noastre. 

Fiinţe uriaşe, fremătătoare, trunchiuri pe care nu le 
puteam cuprinde şi aproape că nu le zăream vârful, vertical 
şi rapid ascuns în cerul de frunze. Doamne, câte coloane 
nesfârşite, cu pieliţa aspră, gri-argintată, răspândind o 
lumină halucinantă până departe, până nu se ştie unde, până 
în punctul în care  spaima nu-ţi îngăduie să cercetezi. Ce 
stare incitantă, ca un fluid rece, mă cuprindea, incitându-
mă în necunoscut, în umbra culorilor din iarbă, în ochiurile 
neaşteptate de apă, în adâncul ţipătului de pasăre, în dansul 
de aripi, dar mai ales în graiul luminii, strecurată pieziş 
printre  frunze, printre trunchiuri, mănunchiuri de raze, 
adevărate câmpuri strălucitoare, suprafeţe perfecte 
fremătând de zumzet şi mişcare microscopică. 

Sufletul meu devenea un instrument de percepere a 
tuturor stărilor şi înţelesurilor care-mi umpleau mintea şi 
ochii. Cum să vă fac să înţelegeţi că pădurea se bucura, în 
mod evident, când veneam în templul ei, ştiam cu precizie 
aceasta, uimindu-mă de freamătul instantaneu şi de starea 
de vrajă care mă cuprindea, ca braţul unei fiinţe...  

Tandreţea şi inteligenţa viului trebuie respectate şi 
receptate cu toată dragostea, dar mai ales cu grijă şi 
responsabilitate. Consecinţele faptelor noastre rele se vor 
întoarce asupra noastră, a copiilor noştri, sub formă de 
pedeapsă. 

Spun asta, întrucât nu mai 
pot suporta vuietul trunchiurilor 
de fag, ce se prăbuşesc, de atâta 
timp, pe pârâul Irinei şi în 
pădurea din jur, zonă în care a 
existat promisiunea că va fi 
protejată şi pusă în valoare 
pentru oraşul nostru. Am crezut 
că se va face o tăiere selectivă, 
de curăţire a pădurii, şi se va 
reface drumul forestier şi podul 
cetăţii. Dar se face o tăiere rasă. 
Nu mai suport urletul de hienă al 
drujbelor! Nu mai pot să privesc 
coastele pustiite şi devastate ale 
unei păduri care mi-a înnobilat 
existenţa. Mi se rupe inima, nu 
dramatizez, mor la fiecare arbore 
ucis. 

Sunt ţări unde pădurile iau foc din cauze naturale, şi vedem 
ce luptă teribilă se dă pentru a stinge incendiile, a limita dezastrul. 
Iar noi bărbierim, sălbatic şi inconştient, munţi întregi. Din 30 în 
30 de minute, peste podul Humorului trec maşini cu remorcă, 
transportând spre gatere nesătule pădurile Bucovinei. Cine face 
asta? Şi de ce nu opreşte nimeni NEBUNIA DEZASTRULUI, 
JAFUL?!!! 

Pădurea de fag secular de pe pârâul Irinei şi din împrejurimi a 
fost un monument al naturii, un martor al istoriei locului, o 
podoabă a acestui loc binecuvântat, care nu-şi va reface măreţia 
decât în sute de ani. Nici copiii copiilor copiilor noştri nu vor mai 
cunoaşte frumuseţea şi înălţimea unui astfel de templu, cum l-am 
cunoscut noi şi strămoşii noştri. Această pădure nu a avut nevoie 
de drujbă, ca să se cureţe, să crească din nou arborii tineri. 
Pădurea are ritmul ei şi o inteligenţă bine reglată, prin care se 
dezvoltă şi regenerează. Copacii mor în picioare şi, când li se 
stinge coroana, cresc întotdeauna în jur tineri înlocuitori. 

Cui îi trebuie atâta lemn ACUM?! Şi pentru ce?! Şi cu cât ar 
putea plăti cineva această avere de nepreţuit?! Când torenţii vor 
nărui peste casele noastre versanţii jefuiţi de podoabe, cine ne va 
mai putea ajuta? Iubesc locul acesta, unde strămoşii mei au 
„descălecat” (aceasta nu-i o legendă, ci un fapt real) şi l-au făcut, 
locul, vatră caldă de dăinuire. Dar acum nu mai ştiu ce să fac, nu 
ştiu unde să merg şi de cine să mă rog ca să nu fie tăiaţi toţi fagii 
din pădurea noastră. Din pădurile Bucovinei! Totuşi, o să mă rog 
lui Dumnezeu, doar El poate să-i îndrume spre raţiune şi acţiune 
pe cei care tolerează această nebunie. Şi doar El poate să ierte. 
Dar oare pădurea îi va ierta? 

 Mihaela NETEA
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Barcelona este un oraş a cărui 

supremă menire pare a fi aceea de a 
pretinde, contra încântării pe care în mod 
real o oferă, trei rânduri şi-un sfert de 
piele de pe turişti. Include locuri 
minunate – precum Muzeul Picasso ori 
creaţiile arhitectonice semnate de 
Antonio Gaudi, deşi săbiile numite 
Gaudi şi Picasso s-au tolerat greu în teaca 
Barcelonei, ca să nu spunem că s-au 
detestat reciproc –, dar şi „ţepe” 
monumentale. Între acestea din urmă,    
s-ar cuveni să pomenim Muzeul 
erotismului – o adunătură de sculpturi, 
picturi, filme porno din perioada 
interbelică şi fotografii care i-ar plictisi 
de moarte până şi pe nişte elevi de clasa a 
cincea, mai ales pe aceştia –, Muzeul 
ciocolatei sau Muzeul parfumului, unde 
am regăsit cu neplăcere câteva ape de 
toaletă româneşti din perioada ceauşistă. 
Toate aceste locuri par nişte simple nade 
pentru ca „homo turisticus” să se prindă 
în cârlig şi să se tragă demenţial în poză, 
cu o mâncărime la deşte care, netratată 
de un dermatolog bun, alungă minima 
tihnă necesară contemplaţiei. Dar asta 
doar după ce a fost deposedat de taxele 
de intrare. Când am intrat în Muzeul 
erotismului, două norvegiene, deosebit 
de asexuate în grăsimea lor tânără, m-au 
rugat să le pozez încadrând un imens 
falus sculptat în lemn, la care se uitau cu 
o adoraţie jucată. 

Le-am pozat, dar, pentru a exploata 
puţin postura mea inedită, cu o mână 
care dorea să arate că reprezint un neam 
care i-a dat omenirii pe Nae Caranfil, 
Corneliu Porumboiu şi micul Mungiu, 
le-am dirijat regizoral pe fetele nordice: 

– Alo, domnişoarelor nordice, 
privirea mai la stânga, por favor, 
zâmbetul mai larg, părul cu trei gradaţii 
mai răvăşit, braţele în jurul obiectului 
adorat, de parcă l-aţi îmbrăţişa pe un 
peron de gară, după o lungă călătorie cu 
avionul şi trenul... Aşa, clac! Încă o dată: 
acum, priviţi pierdut în zare, de parcă 
sculptura ar cânta, să zicem, celebrul 
„Norwegian wood”, de formaţia „The 
Beatles”. Aşa, clac! Pupa-v-ar tata de 
asexuate! Fetele se distrau, în antiteză cu 
culcuşul de grăsime al răcelii lor 
proverbiale, iar mie, involuntar, gândul 
mi-a pornit într-o călătorie de câteva 
secunde spre adevărurile atemporale 
conţinute în Povestea poveştilor, a 
prietenului nostru Ion Creangă. Ar avea 
mare succes Povestea poveştilor, în ţările 
nordice. 

 
 

În Barcelona, ca turist care intri, vrei-
nu vrei, în contact cu băştinaşii, te vezi 
confruntat cu o vastă şi neaşteptată 
ţigăneală. Ai senzaţia permanentă că-ţi 
stă cineva cu mâna în buzunar. 

Mergi bunăoară cu taxiul, tariful e 
afişat la vedere, dar la urmă şoferul îţi 
spune că trebuie să plăteşti mai mult 
decât arată aparatul de taxare, întrucât ai 
avut cu tine şi un bagaj, care se 
marchează suplimentar. 

Cumperi ziarul franţuzesc „Le 
Monde”, cu preţul tipărit pe prima 
pagină pentru fiecare ţară, dar vânzătorul 
îţi cere dublu decât scrie că ar costa în 
Spania. De ce? Probabil pentru că orice 
catalan detestă restul Spaniei şi visează la 
independenţa regiunii sale. 

Plăteşti 19 euro ca să vizitezi 
stadionul Camp nou, care include şi 
muzeul echipei F.C. Barcelona – fiindcă 
ce fel de snob eşti, dacă nu treci prin 
sălaşul acestei formaţii, în jurul căreia 
gravitează o bună bucată din mândria 
catalană? – iar o gagicuţă oficială te 
îmbie să te pozezi cu copia trofeului 
„Champions League”, câştigat în câteva 
rânduri de faimoasa grupare: 

– Pozaţi-vă, señor, că e gratis, 
absolut „free”! Nu vă mai codiţi atâta! 
Pozaţi-vă cu trofeul „Champions 
League”! 

La ieşirea de pe stadionul Camp nou, 
îţi găseşti poza înfiptă într-un panou. Dai 
să o înşfaci şi s-o zbugheşti, mulţumit 
totuşi de suvenir, dar un oficial, aflat de 
pază, îţi dă sever peste mânuţă: 

– Pentru poză, tre’ să plătiţi 12 euro, 
señor. 

– Bine, şefu’, da’ nu zicea la intrare 
gagicuţa oficială că e gratis, „absolut 
free”? 

– Gratis e să vi să facă poza, adică 
doar manopera e moca, bre nea señorule, 
nu să şi beneficiaţi de ea, pricepeţi ? O 
vreţi, scoateţi banu’! 

– Mai du-te dracului, señorule, cu 
echipa ta cu tot! 

Ce ţigăneală! Dacă eu aş fi clubul 
F.C. Barcelona şi m-ar vizita atâta 
omenire zilnic, contra unui tarif totuşi 
baban de 19 euro, m-aş arăta ceva mai 
ospitalier. Oi fi eu de modă veche, dar 
când merg într-o casă atât de mare, nu 
mă aştept să mi se numere toate 
fursecurile şi paharele de şampanie pe 
care le înghit. 

E o chestiune strâns legată de 
grosimea obrazului. 

 

Cătălin MIHULEAC 

rasă, apoi se curăţă şi se toacă cepele, se pun 
la topit patruzeci de grame de unt într-o tigaie 
mică, în timp ce într-alta se vor căli uşor 
cepele cu untul rămas, se tapetează fundul 
unei farfurii cu jumătate de ceapă, se 
condimentează carnea cu sare şi piper, se 
pune pe farfurie şi i se garniseşte o latură cu 
restul cepei călite, se acoperă totul cu un prim 
strat de pesmet amestecat  cu parmezan, 
făcând să adere  carnea la fundul farfuriei, 
lăsând să curgă untul topit şi apăsând uşor cu 
mâna până se formează un fel de cupolă şi 
adăugând unt topit, se stropeşte totul cu vin 
alb şi cu supă, fără să treacă de jumătate din 
înălţimea cărnii. Se pune totul la cuptor pentru 
circa o jumătate de oră, continuând să 
stropeşti cu vin şi supă. Garnisit cu  sote de 
conopidă” (pag. 23) Gustos, nu?  Dar reţetele 
bunicilor  par imbatabile, demne de cele mai 
pantagruelice vise. Să exemplificăm cu unul 
de „rasol mixt”, rezervat învăţătorilor în straie 
bisericeşti ai micului Simonini: „Era nevoie de 
cel puţin o jumătate de kil de mânzat, o coadă, 
carne de deasupra coapsei din spate, 
cârnăciori, limbă de viţel, cap, caltaboş, găină, 
o ceapă, doi morcovi, două tulpini de leuştean, 
un mănunchi de pătrunjel. Totul lăsat să fiarbă 
un anumit timp, după tipul de carne (...) Abia 
pusă fiertura în castronul de servit, trebuia să 
presari o mână de sare grunjoasă pe carne şi 
să torni deasupra câteva polonice de supă 
fierbinte, ca să-i sporească savoarea. Garnituri 
puţine, afară de câţiva cartofi, dar temeinice 
erau sosurile, muştar de struguri, sos de 
hrean, chisăliţa de fructe cu leuştean, dar mai 
ales (...) saramura verde: o legătură de 
pătrunjel, patru fileuri de sardea, miezul de la 
o chiflă, o lingură de capere, un căţel de 
usturoi, un gălbenuş de ou tare. Şi totul tocat 
fin, cu ulei de măsline şi oţet” (pag. 70). 

Vremuri aşezate-n poveste, deosebite de 
cele de restrişte, să spunem, cele prin care 
trecea Parisul asediat în timpul războiului 
franco-prusac,  când foamea te împingea să te 
mulţumeşti cu ce găseai. Cu un „consommé 
de elefant, friptură de cămilă à l’anglais, stufat 
de cangur, cotlete de urs cu sos  Poivrade, 
supă de antilopă la castron cu trufe, pisică cu 
garnitură de şoricei de lapte” (pag. 249). 
Ţintind mereu uşa. În care oricând ar putea 
apare poliţia animalelor. Ce te faci dacă eşti 
prins  şi trimis în spatele gratiilor pentru tot 
restul vieţii? Ceri îngăduinţa de a îngurgita o 
„manna”, a cărei reţetă tot Umberto Eco ne-o 
aşează sub ochii măriţi nu numai de 
curiozitate: „se închide un broscoi într-un vas 
mare plin cu  vipere şi aspide, sunt hrănite cu 
ciuperci otrăvitoare, se adăugă mătrăgună şi 
cucută, apoi se lăsă să moară de foame 
animalele şi li se stropesc cadavrele cu spumă 
de cristal pulverizată şi cu euforbie, punând 
totul într-un alambic, pus totul la foc mic şi, în 
fine, separând cenuşa cadavrelor de pulberile 
necombustibile, (...) obţinând două otrăvuri, 
una lichidă şi cealaltă sub formă de praf, 
identice prin efectul letal” (pag. 326). 

Pentru a vă risipi eventuala oroare în 
tremol de spaimă, ne vom reîntoarce, în 
numărul viitor, tot cu Umberto Eco, spre timpul 
de poveste al reţetelor superlaborioase, 
nesănătoase şi atât de gustoase. 

 

Virginia BURDUJA 
 

POVESTEA POVEŞTILOR  
de Ion Creangă 

ar avea mare succes  
în ţările nordice 

În ultima carte a lui Umberto Eco tradusă 

la noi (captivantul Cimitirul din Praga, Polirom, 
2010), personajul cheie, Simonini alias Dalla 
Piccola, un perfecţionist în falsificarea Ade-
vărului, nu mai ştie dacă este El sau un Alt El, 
dacă trăieşte sau a murit deja. Dar există fără 
pic de îndoială, într-o certă realitate, atunci 
când îşi oferă un prânz sau o cină regală. Să-l 
însoţim când are în faţă  „soufflés  à la reine, 
filets de sole à la Vénitienne, escalopes de 
turbot au gratin, selle de mouton purée 
bretonne... Şi că antreu, poulet à la portugaise 
sau homard à la parisienne, sau toate la un loc 
şi, ca plat de résistance, ştiu şi eu? Canetons à 
la rouennaise sau...” etc. „Iar ca încheiere, o 
bombe glacée”. Ce părere aveţi? Ce poate ispiti 
mai mult vălul palatin? Poate doar o supă de 
ţestoasă, proaspăt pescuită din mare, deşi 
aşteptarea durează: după ce va fi „răsturnată 
pe spate, nevinovata de ea îşi va întinde gâtul 
şi vom profita de imprudenţa ei ca să-i tăiem 
capul, ţac, apoi s-o atârnăm de coadă, lăsând-o 
să sângereze timp de douăsprezece ore. După 
aceea o răsturnăm din nou pe spate, 
introducem un tăiş tare între plăcile de pe burtă 
şi cele de pe spate, fiind atenţi să nu-i perforăm 
fierea, altfel devine imposibil de mâncat, i se 
extrag măruntaiele şi se păstrează numai 
ficatul, mucoasa transparentă pe care o conţine 
nu serveşte la nimic, dar are două grămăjoare 
de carne care par două fudulii de viţel, în ce 
priveşte atât albeaţa, cât şi gustul. În sfârşit, 
desprindem membranele, gâtul şi înotătoarele, 
se taie bucăţi de carne de dimensiunile unei 
nuci, se curăţă, se pun într-o supă bună, cu 
piper, cuişoare, morcovi, cimbrişor şi dafin şi se 
fierbe totul vreo trei-patru ore la foc mic. Între 
timp se pregătesc fâşii de  pui asezonate cu 
pătrunjel, arpagic şi sardele, se fierb în zeama 
fierbinte, apoi se scurg şi se toarnă deasupra 
lor supă de ţestoasă, în care vom  pune şi trei-
patru pahare de vin de Madera sec. Dacă nu 
avem Madera, s-ar putea pune un păhărel de 
rachiu sau de rom.” (pag. 122). Întrucât se 
poate mânca doar în seara următoare, ne 
putem pregăti singuri „o mâncărică. De pildă 
nişte „côtes de veau Foyot”: carne groasă de 
cel puţin patru centimetri, porţie cât  pentru doi, 
se-nţelege, două cepe de mărime mijlocie, 
cincizeci de grame de miez de pâine, şaptezeci 
şi cinci de parmezan ras, cincizeci de unt, se 
fărâmiţează miezul de pâine până se face 
pesmet care trebuie amestecat cu brânză 

 

CCRROONNIICCAA  ••  MMEERRIIDDIIAANNEE   

Hrănindu-mă, timp de vreo cincizeci de 
ani, pentru a trăi  şi nu invers, m-a nedumerit 
peste măsură, în primul raid de 
recunoaştere, într-o librărie din vest, eleganta 
condiţie grafică  a cărţilor de bucate, 
diversitatea, seriozitatea aplicată a tratării 
subiectului în sine. Revolta uimită încercată 
atunci s-a risipit când am început să 
descopăr deliciile ascunse-n savoir vivre, 
când mi-am dat seama, mai bine mai târziu 
decât niciodată, că, în prea scurta lui viaţă, 
omul trebuie să înveţe să se bucure de tot 
ceea ce i se oferă. Să ştie că un prânz, o 
cină se pot transforma în prilej de permisă 
desfătare, gustul întâlnind plăcutul, în 
necunoscut/ savuros/ mirobolant amestec de 
ingrediente alimentare. Dezvăluind şi semni-
ficative detalii de ordin social, psihologic, 
istoric, un simplu fel de mâncare pus pe 
masă sau în pagina de roman merită atenţia 
noastră. Motive suficiente pentru a ne 
autoinvita la neîntâmplate cine cu scriitorii 
lumii, amintindu-ne totodată, împreună cu A. 
Brillat-Savarin, că momentul mesei, dorit, 
aşteptat, visat, rămâne „plăcerea tuturor 
vârstelor, tuturor condiţiilor, tuturor ţărilor şi 
tuturor zilelor, care se pot asocia cu toate 
plăcerile”, fiind, pentru om cel puţin, şi  cea 
din urmă, cea care ne consolează pentru 
pierderea celorlalte. 

 

   o cină cu 

UMBERTO ECO 
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Ei, ba nu! Și-n diagonală dacă citești periodicele de 
sport, tot ai revelația rolului hotărâtor pe care a ajuns 
să-l joace, în destinele sportului românesc, nu  talentul, 
nu tehnica, nu tactica, nu pregătirea fizică, nici 
organizarea, ci... banul. Să-l ortografiem cum se 
cuvine, adică, așa: BANUL. Am luat la răsfoit o gazetă 
de sport de săptămâna trecută. N-are rost să spun 
care, fiindcă, din acest unghi de vedere, toate-s la fel. 
Iată sumarizarea „la temă” a unei singure apariții. 
Cotidianul se deschide cu  un articol despre cele 21 de 
milioane încasate de FRF de la Loteria Națională. 
Despre bani, deci. Continuă cu nararea războiului de 
contre dintre Boc și Oprescu pe marginea sumelor 
investite (bani!) la stadionul Național. În pagina 3, o 
notă privind reducerea cheltuielilor materiale ale 
Federației (bani!), urmată de povestea rău duhnitoare 
a împrumutului luat de Bistrița de la... soția lui Mircea 
Sandu (ce de bani!). Din pagina 5 aflăm că „S-a 
supărat Dodel”. L-a mâhnit sârba sumelor învârtite  cu 
cântec (bani!) pentru achiziționarea lui Tănase la F.C. 
Argeș și Steaua. Dăm fila, pentru a afla noutăți despre 
costul biletelor și probabilitatea încasărilor la meciurile 
„Rapidului” (bani!), dar și amănunte tulburătoare 
privind intenția lui Porumboiu, trăitor în cel mai calic 
județ românesc, de a cumpăra clubul bucureștean 
(purcoi de bani!). Așa că apare de-a dreptul stranie și 
total defazată informația de alături, potrivit căreia „pe 
atunci (ehei, de mult, n.n.) fotbaliștii Universității Cluj 
trăiau doar din îndemnizația de efort” (naivii!). 
Îngrijorătoare de-a binelea este vestea din pagina 10: 
„Pariurile sportive au devenit cea mai ușoară sursă de 
bani (și iar bani!) pentru fotbaliștii din liga a II-a. Se 
înțeleg mai mulți între ei și au garanția că nu sunt trași 
în țeapă”. Aceeași pagină găzduiește o notă referitoare 
la restanțele financiare (bani!) ale Clubului din 
Brănești. Fila ce urmează șochează cu titlul „Dați-ne 
banii!” (și iar banii), țipat din rărunchi de fotbaliștii 
Timișoarei. Parțial, Marian Iancu dezmorsează 
conflictul: „Goga a primit 10.000 în avans (euro, 
desigur, nimeni nu mai socotește în roni, n.n.) și mai 
are de încasat bani (și iar bani) frumoși”. Cu reală 
emoție aflăm din pagina 13 că „Neșu va primi 500.000 
de euro pe sezon (bani meritați, s-a nenorocit pe 
stadion) chiar dacă nu mai poate juca la Utrecht”, 
precum și tăinuita știre că Andone și Cămătaru, în 
calitate de foști membri ai sindicatului fotbaliștilor 
olandezi, primesc și acum 1200 de euro lunar (și ăștia 
aș zice că-s bani meritați). În fine, pagina a 15-a este 
ocupată în întregime de scandalul rentelor viagere 
(banii aduc fericirea). Cum se vede, într-un singur 
număr de gazetă sportivă, 14 materiale de presă pe 
tema majoră și obsesivă BANII! Nici unul, Doamne 
ferește, despre bucuria jocului, despre investiție de 
suflet, altitudine morală, dăruire dezinteresată,  
atașament sincer și la fel de dezinteresat față de 
culorile clubului și gloria patriei. Nu se mai poartă? 
Posibil, probabil, regretabil. Vechii indieni spuneau, în 
Pañciatantra, că „e onorat cel ce nu merită onoare, e 
vizitat cel ce n-ar trebui vizitat, e salutat cel ce nu 
trebuie salutat – asta-i puterea banului”. Veacul nostru 
ar avea de adăugat „și învinge cel ce nu merită să fie 
învingător” (a se vedea loviturile de la 11 metri 
inventate, în virtutea cărora Bistrița n-a mai 
retrogradat, astfel putând să returneze, din drepturile tv 
ale Ligii I datoria clubului către... doamna Sandu). Cum 
în general se observă vizavi de atotputernicia banului, 
ăsta-i trendul generalizat, la mare cinste instalându-se 
de multișor zicerea cinică a lui Vespasian „banii n-au 
miros”. 

Moravurile, însă, încep să pută. Rău de tot! 
 
 

Interim 
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ECOURI DIVERSE și contradictorii 
la moartea lui Paul Eeverac, cu aprecieri 
extreme: „un mare scriitor” (Dinu Săraru), 
„lipsit de talent literar” (Alex Ștefănescu). 
Faptul că Everac a fost  cel mai jucat 
dramaturg român al tuturor timpurilor nu-l 
exonerează de binemeritata etichetare 
„scriitor controversat, ce și-a auto-atribuit 
misia de pedagog al națiunii”. Numai că 
Everac n-a fost doar cel mai reprezentat 
dramaturg român, ci... și cel mai cenzurat! 
Firește, istoria literară nu  poate lua în 
considerare decât spectacolul produs la față 
de cortină, glosând pe marginea a ceea ce 
s-a citit, nu a ceea ce s-ar fi putut  citi. Greu 
de crezut că, investigată în partea ei 
umbrită și necunoscută, opera dramatur-
gului ar furniza surpriza marii disidențe, 
dar ar pune cu siguranță în evidență un 
autor mai incomod, mai vertical și mai 
anti-sistem decât cred că-l știu cei ce-l 
comentează pe Everac-aprobatul în 
absența informațiilor privindu-l pe 
Everac-respinsul. Faptul că nu se putea 
trăi  din scris, mai ales în teatru, fără a 
accepta concesii, explică până la un punct 
conduita scriitorului, dar, desigur, n-o 
justifică. Cert este însă că se întreprind 
studii postume de caracterologie literară 
pe marginea unui portret din care 
continuă să lipsească tușe importante. 
Barem, vorba aceluiași Alex Ștefănescu, 
moralistul utopic Everac „a încercat 
toată viața să zboare cu un avion 
imaginar. Nu a reușit, dar măcar a 
încercat” 

 
 

* 
 

DE LUNI DE ZILE, Radioul 
Național își invită ascultătorii să purceadă 
la câte un „city break” prin care să re-
descopere mari orașe românești 
deținătoare de însemnat potențial turistic.  
Reclama comandată (și plătită) de 
Ministerul Turismului străbate alert 
întreaga geografie românească, invitând 
stăruitor la vizitarea Clujului, Brașovului, 
Timișoarei, Bucureștiului etc... cu o 
singură (mare!) excepție: Iașul. Adică, 
tocmai orașul cu cea mai revelatoare 
zestre muzeală din țară, orașul marilor 
uniri și al atâtor alte mari începuturi 
românești! Imposibil de bănuit altă 
explicație pentru flagranta absență a 
Iașului în afara intoleranței ministeriale 
față de primăriile ce au altă coloratură... 
politică. Greu de crezut, dar iată, nu 
contează că-i vorba despre istoria 
neamului, despre valori naționale 
neperisabile, despre obligatoriul pelerinaj 
ieșean recomandat de Iorga oricărui  
român!... Bântuit de vise boite într-o 
singură culoare, somnul rațiunii (politice) 
naște incredibile aberații! 

 

* 
 

RUȘINICĂ! Născut în 1941, Postul 
de Radio Iași a împlinit emoționanta 
vârstă de 70 de ani. La fireștile festivități 
aniversare n-a fost invitat nimeni dintre 
cei care au trudit în fața aceluiași 
microfon în urmă cu 30-40-50 de ani!! 
N-o fi de-a dreptul abuzivă asumarea 
istoriei Postului de către o conducere 
tentată să creadă că lumea a început 
odată cu instalarea în undă a domniilor 
lor?  Ciudat, dar posesor al unui doctorat 
în istorie, redactorul șef arată a nu avea 
tocmai... simțul istoriei! 

 

M O M E N T

SECURITATEA a fost, este şi va fi 
cu noi! Acesta e mesajul liniştitor pe care 
ni-l transmite Revista Veteranilor din 
Serviciile Române de Informaţii, Vitralii 
numită, şi cu subtitlul contrastant lumini şi 
umbre. Subtitlul ăsta vrea a ne spune că nu 
vor fi, în paginile publicaţiei, doar fapte 
măreţe ci şi niscaiva neîmpliniri şi chiar 
eşecuri. Întrucât nu mi-a căzut în mână 
decât un număr (septembrie a.c.), iar 
revista a ajuns la al optulea, nu-mi dau 
seama dacă această alternanţă de lumini şi 
umbre este păstrată peste tot. Aş zice mai 
degrabă că nu. Şi e şi normal ca, într-o 
pledoarie pro domo, luminile să prevaleze, 
realizările să estompeze eşecurile. Depinde 
doar de viziunea fiecăruia asupra a ceea ce 
consideră a fi bun sau rău, lăudabil sau 
abominabil. Un veteran al securităţii, 
urmând statistici (semi)oficiale, vrea să ne 
demonstreze că dracu’ nu era chiar aşa de 
negru, din moment ce, de-un exemplu, 
supravegherea informativă a scăzut 
dramatic, prin ani, ajungând de la 426.464 
de persoane, în 1968, la abia 10.530 în 
1973, dintre care doar 5102 persoane 
beneficiau de urmărire informativă. „Ce 
bine era pe vremea lui Stalin!” ar putea 
exclama un veteran pur-sânge. Să ai la 
îndemână 500.000 de mii de persoane (alte 
statistici vorbesc de două milioane), să ai 
închisori, lagăre, canal, DO (domiciliu 
obligatoriu), să dispui de toţi la un loc şi de 
fiecare în parte! Decădere dramatică, însă, 
prin anii’80!   

 

* 
 

DINTRE „Foşti condamnaţi pentru 
infracţiuni contra securităţii statului”, 
mai erau „lucrate” doar 3817 persoane în 
mape de supraveghere informativă şi 384 
în dosare de urmărire informativă. O 
bagatelă! La capitolul – consistent cândva! 
–  „Foste partide burghezo-moşiereşti”, 
numai 141 de persoane mai aveau dosare 
de urmărire informativă, 3087 fiind 
monitorizate informativ. Cât priveşte 
domeniile – atât de sensibile! – Artă-
Cultură, Presă, Radioteleviziune, 
Poligrafie, Sănătate, Justiţie, „sursa” din 
„Vitralii” ne asigură că, în anii 1981-1989, 
doar 2000 de persoane erau „lucrate” 
informativ. Ca şi-n alte domenii, existau  
şi-n acesta – al urmăririi – judeţe fruntaşe 
şi, altele, codaşe. Vă imaginaţi că, în anul 
de graţie 1986, „nu existau în lucru dosare 
de urmărire informativă la 26 de securităţi 
judeţene pe linie de Presă şi Poligrafie, la 
11 pe Justiţie, la 4 pe Artă-Cultură şi 1 pe 
Sănătate.”!  
 

VETERANII „Vitraliilor” vor, dacă 
nu să pulverizeze, cel puţin să estompeze 
câteva „mituri” care  însoţesc scurta dar 
vioaia istorie a serviciilor autohtone de 
supraveghere şi control. Răzbate, din aceste 
pagini, o sfântă mânie în contra celor care 
văd/au văzut Securitatea ca pe un balaur cu 
mii de capete, strivind sau doar anihilând 
alte sute de mii de capete, în timp ce – ni se 
sugerează – aveam de-a face cu o instituţie 
superior patriotică, pusă în slujba... cui? A 
celor aflaţi la putere, evident. Dar asta abia 
dacă se recunoaşte printre rânduri, încât ai 
impresia că Securitatea era „o Venus ieşită 
din spuma mării”, nu o caracatiţă întinsă 
peste tot spaţiul mioritic, şi nu numai. 
Consternant este faptul că nimeni nu-şi 
presară măcar câteva fire de cenuşă-n cap, 
dimpotrivă, mai fiecare autor îşi asumă 
responsabilitatea unor fapte măreţe şi 
pledează întru a nu li se deconta cele 
oripilante. Un fost şef al SRI (preşedinte în 
exerciţiu al „Veteranilor”, acum) vorbeşte 
chiar de „apărarea demnităţii şi onoarei 
noastre”... 

Desigur, nimeni nu contestă rostul şi 
rolul Serviciilor Secrete în chestiuni privind 
securitatea naţională, terorismul interna-
ţional, spionajul economic, crimele şi 
furturile „secolului”. Şi nici chiar impli-
carea politică, atunci când e vorba de 
schimbarea unui regim concentraţional, de 
înlăturarea unui dictator odios. Trăiam cu 
impresia că Securitatea, atât de performantă 
în toate, şi atât de odioasă ca poliţie 
politică, şi-a spălat ruşinea, acţionând 
decisiv în „schimbarea la faţă a României”, 
din decembrie’89. Mi se părea că nimic nu 
s-ar fi putut mişca fără acordul şi aportul 
Securităţii. Păi, cum ar fi putut intra 
mulţimea în CC (şi în mai toate sediile de 
partid), ziua-n amiaza mare, fără acordul, 
fie şi tacit, al Securităţii? Şi cum se puteau 
insinua turiştii/„teroriştii”, din est sau din 
vest, fără ca Securitatea să ştie?! Veteranii 
Securităţii îşi taie singuri craca, absolvindu-
se de orice implicare în căderea regimului 
dictatorial.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De altfel, fidelitatea faţă de regim 

transpare din comentariile insidioase pe 
care le fac, apropo de „Scrisoarea celor 
şase”, taxată de cineva ca „o expresie 
directă a simbiozei malefice între spionaj şi 
trădare”. Trădare a ce, a cui? A patriei 
comuniste, a idealurilor ceauşiste? Oare, 
alături de alte gesturi şi acţiuni în răspăr, nu 
a contribuit şi acea „Scrisoare”, semnată, 
ce-i drept, de personaje compromise istoric, 
la trezirea din marasm,  la activarea unei 
alarme încremenite? Suntem încredinţaţi şi 
nu ne îndoim – „Securitatea naţională şi-a 
făcut datoria şi a sesizat oportun, constant 
şi cuprinzător, forul politic suprem despre 
evoluţiile concrete, despre stări de pericole 
potenţiale”. 

N. IRIMESCU  
 

Desene de M. Pânzaru – PIM 
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