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lipsă dramatică  
a  că r ţ i i  r o m â n eș t i  

 

un dialog cu RADU MAREȘ 
 

   

 
 

STÂLPUL DE FOC 
 

Căci cu credinţă sunt încredinţat: 
nici moartea, nici viaţa, şi din cer, 
nici îngerii, nici stăpânirile; din iad, 
nici o vâlvoare-a vreunei negre vreri, 
nici naltul, nici adâncu-ntunecat, 
nici focul tunătoarelor puteri, 
cele de-acum, cele ce ne-or fi vad, 
până-n decindea-ntregii învieri, 
nici o făptură, strig, nu va putea, 
da demon hâd, da luminos arheu, 
din temelii şi până-n raze sus, 
să ne despartă duhul, inima 
în veci de dragostea lui Dumnezeu, 
cea întru Domnul Nost Iisus Hristos 

 
Nicolae IONEL 

Del PARSON: „Nașterea lui Iisus” 

AVEM 
AEROPORT!? 
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CERNĂUŢI: 

„Cronica veche” urează cititorilor și colaboratorilor săi LA MULŢI ANI! 
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scrisoare de peste râu 
 

„Ne mai rămâne şansa 
supravieţuirii...” 

 

Citesc „Jurnalul suedez” al 
Gabrielei Melinescu şi mă gândesc la 
Noi, la neamul care ne are. E ceva în 
fiinţa noastră care mereu ne coboară, 
întruna ne taie aripile. Acum, urmărind 
ce se întâmplă şi în Ţară, dar mai ales 
aici, în acest spaţiu vitregit, îmi dă 
târcoale un gând pe care zadarnic îl 
alung. Ţi-l spun, dar să nu mă blestemi 
ca pe un prooroc păgân. În realitate, 
gândul meu întreabă şi se frământă: 
Aşa o fi? Şi dacă da, de ce?  

Suntem un neam care-şi provoacă 
propria pieire?! Avem în noi o celulă 
distructivă... Metastaza se va supune 
rigorilor latenţei. Dispariţia va fi 
remarcată sporadic şi halucinant. Se va 
întâmpla o simplă contopire, asimilare 
cu altcineva. Vom deveni un alt neam?! 
Păstrând totodată adânc în firea noastră 
un germene genetic, ca o plagă, ca o 
amprentă mai mult sau mai puţin 
vizibile. Vom moşteni din noi caracterul 
mai mult sau mai puţin vizibil. Ceva – 
culoarea ochilor, fidelitatea, determi-
nându-ne că am fi să ne tragem de la 
daci sau din romani. 

Deşi o dispariţie totală nu se poate 
produce, atâta timp cât mai încercăm să 
ne aflăm începutul. Geneza. 

Poate în fiecare neam există, 
persistă!, un germene – doi – zece! – 
care periodic se transformă, dându-şi 
unul altuia prioritate. Dar, oare, neamul 
meu să fie la răscrucea când vântul îl 
bate şi-i seacă izvoarele, când bântuie 
ciuma?... 

Unii – mulţi! – pleacă. Dar cei care 
pleacă oricum se depărtează, iar golul 
rămas se umple cu altceva. Şi cel care 
rămâne e pus la încercarea de a alege. 
Dacă alege binele pentru sine, e precum 
s-ar desprinde de ai săi. Şi dacă alege 
răul pentru sine, este dispreţuit de 
aceiaşi.  

Cei mulţi mereu se aleg – nu se 
poate rezista prea mult în mulţime. 
Rezistă doar acei care pot, îşi impun sau 
le place să se ţină după cineva, mereu 
pierzându-se pe sine...  

Din toate câte ni s-au întâmplat am 
prins a pierde. Conştient, dar şi fără a ne 
da seama. Un neam se evaluează în 
conformitate cu majoritatea şi se 
risipeşte datorită fiecărui individ luat în 
parte, dar şi altor însemne: fie o piatră 
sau o cetate clădită de (şi din) acest 
neam. Sunt cetăţi care rezistă veacuri, se 
împotrivesc tuturor încercărilor, vicisi-
tudinilor, deşi urmează fireasca tocire a 
Timpului! Totul depinde de rezistenţa 
care i-au inspirat-o acei care le-au 
înălţat. 

Oricum, cu durere o recunosc: 
suntem un neam mâncat pe dinăuntru, 
dar şi pe dinafară. De noi şi... iar de noi, 
ajutaţi de străini şi cu ajutorul nostru. Pe 
dinăuntru ne mâncăm noi, pe dinafară le 
permitem altora. A fi stopată această 
lucrare distructivă pare practic imposibil 
(în cazul alor mei de dincoace de Prut), 
a o explica e şi mai greu, iar a o înţelege 
nu mai e timp. Ne mai rămâne şansa 
supravieţuirii... 

Dar prin supravieţuire într-o zi se 
mai poate, oare, renaşte?! 

Aniversări la Galeriile DANA 
 

DAN HATMANU – 85  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Iată sunt clipe când se simte bucuria în aer, să 

participăm la ele, să-i mulțumim lui Dan Hatmanu pentru 
a fi reușit de-a lungul unei existențe care a avut o 
cumpănă și o rezistență remarcabilă – o dovedesc elevii 
săi în expoziția care s-a deschis acum câteva zile – să-i 
mulțumim pentru toate acestea și să-i mulțumim și sorții 
că, iată, un creator de asemenea suplețe e printre noi, 
mereu activ și ne dăruie asemenea ocazii de bucurie” 

 

Dan HĂULICĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 

● 
 

NICOLAE TURTUREANU – 70  
 

„De la primul contact cu el, mi-a plăcut vivacitatea 
spirituală în relaţiile cu ceilalţi dar existentă şi în scrierile 
sale publicistice din ultimii ani. Cartea sa de acum Trafic 
de influenţă este dovada unei prezenţe publicistice majore, 
cu texte de o varietate tematică remarcabilă, registre, 
iarăşi, variabile. Are Nicolae acest talent de a face să 
vibreze în noi, în cititor, nostalgia recuperativă. Neculai 
are o vocaţie specială a prieteniei. L-am descoperit cu o 
oarecare surpiză înamorat de Iaşi. Evocă Iaşul cu mare 
vibraţie. Iaşul devine un personaj tuşant la el”. 

 

Al. CĂLINESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

„Sigur, Nicolae Turtureanu are un număr restrâns de 
volume de poezie dar fiecare are personalitatea lui, de la 
Punctul de sprijin până la Atâta verde peste cerul alb. 
Pentru cărţile de până în ’90 Nicolae Turtureanu a fost 
trecut în categoria poeţilor ludici, deşi existau certe 
motive în poezii pentru a caracteriza la el ceea ce eu 
numesc poezia ca stare de exasperare. Un gen de a 
polemiza, de a se personaliza vis-à-vis de paradigmele 
literare ale debutului său din anii 70. Poemul care indică 
modificarea în exprimarea sa poetică mi se pare a fi Noli 
me tangere. Şoapta este transformată în strigăt. În 1996, 
în volumul Ascunsa rană, modificarea de care vorbeam 
se amplifică, se desăvârşeşte: Numai cine moare nu 
strigă. Convenţia jocului din primele cărţi este depăşită şi 
se intră în zodia unei existenţe în răspăr şi cu oamenii şi 
cu societatea, cotidianul. Protestul este şoptit, strigat”.  

 

Ioan HOLBAN 

 

Te vei mira, te vei cruci şi vei cădea pe 
gânduri, după ce-mi vei citi acest mesaj şi 
poate mi-l vei returna, sfătuindu-mă să-l 
trimit pe o altă adresă (într-o altă 
dimensiune) cu numele Parlamentul 
Moldovei (ne)libere şi (ne)independente, 
unde ruleta rusească mizează pe 
(ne)demnitatea românilor basarabeni... 
Asta e! Mai e! Şi cât va fi...   

 
 Claudia PARTOLE  

 
P.S. Mă vei întreba: ce are „Jurnalul” 

Gabrielei Melinescu... cu ce se-ntâmplă în 
Rep. Moldova? Îţi răspund. Printr-un gând 
de-al meu, mai întâi: de aproape se văd 
ridurile (chiar şi ale unui neam), iar de 
departe sufletul (aceluiaşi neam)! 

Asta a văzut Gabriela M., aflându-se 
departe de casă şi de ai săi. Dar a rămas 
şocată, când un grup de scriitori suedezi, 
după ce au vizitat România au întrebat-o 
nedumeriţi: „De ce în ţara ta fiecare se 
crede cel mai bun, vorbindu-i de rău pe 
ceilalţi?” Când am citit această frază, la 
Știrile ProTV tocmai se transmitea un 
reportaj de la şedinţa Parlamentului, tema 
fiind „Alegerea preşedintelui”. 

Urmărind subiectul părea că simt ceea 
ce a simţit (bănuiesc) autoarea „Jurnalului 
suedez”, când asculta aprecierea firii 
neamului nostru de către străini. Dar un alt 
sentiment, aproape optimist, m-a săgetat în 
aceeaşi clipă, ca un gând salvator: iată-l, 
argumentul forte, pentru acei care mai au 
îndoieli dacă suntem ori ba români – noi, 
basarabenii. Suntem şi punctum! 

 
Chişinău, 1 Decembrie 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
scrisoare de peste ocean 
 

Ce surpriză! 
 

Aflăm, din gazete, că Johnny 
Hallyday și-a anulat un concert pentru 
care se vânduseră 160.000 de bilete! 
După  ce a fost operat la colon în 2009 
și a trecut printr-o comă indusă, soțul 
Silviei Vartan nu mai face față 
solicitărilor scenei. Dar nici nu-l lasă 
inima să se retragă. Considerat un Elvis 
Presley al Franței, Johnny a înscris un 
original capitol în istoria culturală a 
hexagonului și ni l-am amintit nu din 
pricina suferințelor fizice copios și 
indecent detaliate în gazete, ci datorită 
unei neașteptate informații sosită 
printr-o scrisoare primită din Colum-
bus, Ohio, USA. 

Iată epistola: „Vă trimit un cântec de-al 
lui Hallyday din 1970, de care n-am auzit 
niciodată. Și mă tem că nici în România  
nu-i cunoscut, deși-i profund... românesc, 
vorbind despre drama unui emigrant de la 
noi. Cred că, melodic, are la bază un cântec 
popular din Maramureș. În textura 
orchestrală sunt folosite instrumente 
românești. Ce face naiul în introducere... o 
doină sfâșietoare! M-a impresionat și m-a 
intrigat: cum o fi  apărut cântecul ăsta? Sunt 
41 de ani de când îl  interpreta Johnny. Era 
la modă, pe atunci, proaspăt revelatul 
folclor românesc, mai ales în Franța. 
Ansambluri folclorice din Vrancea, Oaș, 
Bucovina, Teleorman, Oltenia, Dobrogea, 
cucereau festivalurile folclorice din Europa 
și din zări mai îndepărtate. Iia românească 
se purta pe tot globul (mișcarea power-
flower). Vezi  Marie Laforet la Cerbul de 
Aur, precum și ținuta altor vedete. Maria 
Tănase luase prestigiosul premiu Charles 
Corr în Elveția, cu un disc (bilingv!) 
cuprinzând cântece populare românești. În 
Olanda se declanșase o adevărată... 
epidemie, ca și în Elveția: cluburi cu 
dansuri și cântece de-ale noastre, prezentate 
în costume populare românești. Cooperația 
meșteșugărească exporta ii din borangic, 
ilice, costume populare, trăistuțe... Mi-aduc 
aminte (eram în România pe atunci) că, în 
„Albumul duminical” a apărut o formație 
din Elveția. Se numea „Frunza verde”  și 
întreprindea turnee prin toată lumea cu un 
program de cântece și dansuri românești... 
fără picior de român în formație! Ridicau 
sălile în picioare! Naiul se învăța la o școală 
specială din Amsterdam. Zamfir cucerise 
mapamondul...  

Cântecul (nu-i cunoaștem titlul) evocă 
drama unui român plecat peste ocean, care 
„a pierdut lupta” și, pentru el, „acum e prea 
târziu”. Nu știu cine este autorul textului – 
poate un emigrant român, poate chiar 
Hallyday.  

Mihaela BOERIU 
 

Iată textul, tradus „alb” din franceză: 
„Când eram copil/ Trăiam foarte departe/ 
Într-o țară română/ Albă și albastră.// 
Atunci când visam/ Vedeam întotdeauna/ O 
fată cu ochii/ Gri-albaștri. // Dar viața s-a 
schimbat/ Pulverizând/ Sub loviturile ei 
grele/ Visurile mele de copil/ Am pierdut 
bătălia/ Până în pragul decăderii.// Am 
fugit atunci/ Către alte țări/ Am apucat-o pe 
drumuri/ Interzise.// Eu sunt românul/ Am 
venit de departe/ Am căutat pretutindeni/ 
Ca un nebun// Dar viața s-a schimbat/ 
Pulverizând  sub loviturile ei grele/ Visurile 
din copilărie/ Am pierdut lupta/ Până în 
pragul prăbușirii.// Copile, uite/ Îți întind 
mâinile mele/ Dar e prea târziu./ Mult prea 
târziu.// Te-am căutat atâta/ Încă din 
copilărie/ Dar ceasul norocului meu/ A 
trecut.” 

 

Columbus, Ohio, decembrie 2011 
 

anonimă 
 

Mai citiți-ne! 
 

Sunt un cititor al revistei „Cronica”. Îmi 
place. În ultimul număr, din noiembrie 
2011, la rubrica „MOMENT” am citit un 
comentariu la revista VITRALII, semnat N. 
Irimescu, editată de foştii ofiţeri de 
informaţii, astăzi veterani (sau pensionari!). 
Am citit şi eu acest număr, 8, apărut în 
chioşcuri şi mi se pare interesant d.p.d.v. 
istoric. Vreau să vă spun că am citit şi 
numerele 1-7, la sala de studiu a secţiei 
Periodice a B.C.U. „Mihai Eminescu” şi am 
găsit lucruri la fel de interesante. Ca 
pasionat de istorie, am găsit aici şi alte 
puncte de vedere decât cele exprimate 
oficial după 1989 despre ceea ce s-a 
întâmplat între 1944-1989 în România, ceea 
ce a contribuit la o  mai corectă evaluare 
ştiinţifică a perioadei respective. Cred că, 
pentru informarea cititorilor dvs., nu ar fi 
rău ca dl. N. Irimescu să lectureze şi el 
colecţia revistei respective şi să
afle ceea ce nu a găsit în ultimul număr. 
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  CCRROONNIICCAA  OORRAAȘȘUULLUUII  

O retrospectivă a procesului de modernizare 

a Aeroportului Iaşi ar putea fi destul de interesantă. 
Dacă-ţi propui să o realizezi şi printr-o metodă ceva 
mai rar folosită, ar putea deveni chiar palpitantă. 
Spectacol în toată regula. De pildă, decuparea 
acestui proces prin prisma articolelor de presă. Ştiu, 
riscul este mare: subiectivismul autorului, la care se 
adaugă „direcţia”  gazetei respective, teleghidată, la 
rândul ei, de culoarea politică a celui/celor care o 
finanţează, protejează, pot relativiza mult, sau chiar 
denatura. Cu toate acestea, cred că există şi un 
câştig sigur: stând faţă în faţă, cele două entităţi – 
procesul de modernizare şi presa – se pot privi unul 
în celălalt, ca într-o demonică oglindă, care scoate 
în evidenţă şi cele mai neînsemnate... riduri. De 
procedur(i)ă.   

Către mijlocul anilor ’90, presa locală a început 
să consemneze toate mişcările făcute de autorităţile 
autohtone, în direcţia modernizării Aeroportului Iaşi.  
Dacă ai nefericita inspiraţie să cercetezi puţin 
chestiunea,  sfârşeşti prin a nu mai înţelege nimic. 
Ce poţi pricepe, de pildă, când dai peste titluri care  
comunică sensuri total diferite: „Dorinţe de 
internaţionalizare a Aeroportului din Iaşi ” (Ziua de 
Iaşi, 9 sep. 1999, p. 3) şi, după doar trei luni, 
„Aeroportul [Iaşi] este pregătit pentru a fi deschis 
traficului internaţional” (Evenimentul, 8 dec. 1999 p. 
5). Sau, şi mai şi, când, după doisprezece ani, 
citeşti negru pe alb: „Lucrările la Aeroport ar putea 
începe anul acesta” (Ziarul de Iaşi, 12 apr. 2011, p. 
2A), iar peste două luni: “Încep să se mişte lucrurile 
pentru modernizarea Aeroportului“ (Evn. 16  iun. 
2011, p. 5). Două aspecte sar în ochi, pentru că, 
evident, au contribuit la confuzionarea (cu sau fără 
intenţie) a problemei: nu s-au stabilit, din start, 
sursele de finanţare pentru  proiectul respectiv şi nu 
s-a definit, cu maximă limpezime, ce înţeleg edilii 
noştri prin modernizarea acestui obiectiv. Chiar 
dacă, la acea vreme, nu se punea problema 
accesării de fonduri europene, o minimă 
predictibilitate a finanţării ar fi trebuit asigurată. 
Guvernul, ministerele de resort (Transporturi şi 
Finanţe), eventuali investitori şi sponsori ar fi trebuit 
activaţi în direcţia asigurării unui ritm, cât de cât 
normal, pentru un proiect de o asemenea 
anvergură. Nici elementele esenţiale ale proiectului 
nu sunt comunicate cetăţeanului obişnuit. În 
harababura astfel creată, este normal să  existe 
companii care ne ocolesc. Un exemplu ar fi 
operatorul low-cost Blue Air, care a inaugurat, în 
luna iulie 2009, zboruri directe de la Suceava către 
Veneţia şi Viena, după ce a concesionat spre 
operare Aeroportul din Bacău. Şi pentru că veni 
vorba de Suceava: în Monitorul de Suceava din 28 
oct. 2011, o ştire ne anunţă că ministrul 
Transportului şi Infrastructurii, Anca Boagiu, a 
semnat, alături de preşedintele Consiliului 
Judeţean, Gh. Flutur, contractul de finanţare, din 
fonduri europene nerambursabile, pentru proiectul 
de modernizare a Aeroportului „Ştefan cel Mare”. 
Documentul dat publicităţii denumeşte, cu 
claritate, obiectivele proiectului (Modernizare 
suprafaţă de mişcare şi balizaj, turn de control şi 
amenajarea terenului în vederea amplasării 
sistemului de navigaţie de tip ILS) şi face 
cunoscută  valoarea totală a acestuia (în lei şi în 
euro), valoarea totală eligibilă şi valoarea 
contribuţiei Comisiei Europene (în lei şi în euro). 
Transparenţă şi rigoare! E greu pentru un ieşean 
să digere o astfel de ştire, după ce, tot din ziare 
(Bună ziua Iaşi, 22 nov. 2011), află că, în 
„dulcele târg”, varianta cu fonduri europene a 
eşuat lamentabil. Ce se-ntîmplă, domnilor? Cum 
de am ajuns să fim consideraţi tâmpiţii tâmpiţilor, 
neajutoraţii neajutoraţilor din Moldova? Să fie 
oare de vină faptul că, în jurul Aeroportului, 
roiesc numai „gropari, ţepari şi comisionari”, cum 
afirmă vicepreşedintele CJ, Victor Chirilă? (Evn., 
15 sept. 2011).  Sau că, tot după spusele lui 
Chirilă, Constantin Simirad, preşedintele CJ Iaşi, 
este în înţelegere cu Gheorghe Flutur, 
preşedintele CJ Suceava,  pentru ca Suceava să 
devină un pol de creştere, cedându-i lui 
dezvoltarea Aeroportului, în schimbul susţinerii 
pentru un nou mandat la CJ Iaşi?  

Oricine înţelege că un aeroport performant, 
realizat la cele mai noi standarde, nu este o 
investiţie în sine. El înseamnă, pentru comunitate, 
mai mulţi turişti, mai mulţi investitori, mai mulţi bani,  
în ultimă instanţă. Deci, transparenţă şi rigoare! 
Astfel pornită treaba, ca la suceveni, este greu să 
se ajungă în situaţii tragi-comice, cum s-a întâmplat 
la noi, când, nu o dată, răsuflând uşurat că s-au  

 

AVEM 
AEROPORT!? 

finalizat  lucrările la Aeroport, contribuabilul ieşean 
constată că, de fapt, nici n-au început:  „Proiectul 
care a tocat trei milioane de dolari” (B.Z.I., 7 apr. 
2009, p. 5). Autorul articolului constată că, din 1993 
şi până în 2005, Consiliul Judeţean Iaşi a cheltuit 
această sumă pe studii de prefezabilitate, de 
fezabilitate şi pe documentaţii tehnice diferite. 
Frecvenţa cu care apar pe tapet, de-a lungul anilor, 
aceste studii, poate conduce la ideea că sunt foarte 
profitabile financiar. Pentru cine, însă, nu ştim. Cu 
mult înainte, România liberă (4 aug. 2001, p. 6)  
publica un articol, intitulat semnificativ: „Aeroportul 
Iaşi, aproape fără fund pentru banii publici”. Altfel 
spus, inaugurările succesive, cu mare tam-tam 
(Noua clădire a Aerogării – 2000, prima cursă Iaşi-
Roma – 2003, propria Agenţie de turism, cu sediul 
la Hotel „Orizont” – 2005, prima cursă Iaşi-Viena-
2006, Iaşi-Budapesta – 2009 şi multe altele) nu 
sunt decât nişte fragmente de proiect, cu o fragilă 
legătură între ele. Cel puţin din punctul de vedere al 
priorităţilor. Pentru că, nu-i aşa, pentru siguranţa 
pasagerilor, ideal ar fi fost să se facă mai întâi pista 
şi apoi toate celelalte. Dar nici simpla înregistrare a 
acestora nu-l scuteşte pe cetăţean de unele 
nedumeriri. Să luăm cursa Iaşi-Budapesta. După o 
publicitate pigmentată cu titluri „tari” („Desant 
maghiar astăzi la Iaşi” (Ziarul de Iaşi, 30 martie 
2009, p. 2A) a urmat inaugurarea propriu-zisă.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acelaşi ziar ne anunţă însă (4 nov. 2009, p. 3A)  
că – surpriză! – zborul Iaşi-Budapesta va fi 
suspendat, întrucât compania Malev abandonează 
colaborarea cu Aeroportul Iaşi.  De ce oare?   Bietul 
cetăţean, rămâne crucit când citeşte, negru pe alb: 
„Autorităţile locale au finalizat documentaţia pentru 
începerea lucrărilor de modernizare a 
Aeroportului” (24 :ore, 28 febr. 2008, p. 2), sau, 
peste câteva luni: „Planşele Aeroportului au fost 
avizate” [de Comisia de Urbanism] (Ziarul de Iaşi, 
23 oct. 2008, p. 2A). Dar, până în acel moment, 
oare după care schiţe s-a lucrat, se mai întreabă el, 
din ce în ce mai confuz şi, evident, fără să  aştepte 
vreun răspuns de undeva. Aşa se face că, în 
vîrtejul acesta al improvizaţiilor, a rămas în afara 
atenţiei prioritare tocmai obiectivul de care 
depinde siguranţa decolărilor şi aterizărilor: 
pista. Titlurile din ziare vorbesc de la sine: 
„Consolidarea pistei Aeroportului Iaşi necesită 
50 miliarde de lei (Bursa, 14 iun. 2001, p. 11);  
Fără o pistă nouă, „Aeroportul” nu valorează 
nimic (Monitorul, 8 ian. 2001, p. 3A); Peste doi 
ani ne expiră aeroportul: [pista aeroportului 
trebuie refăcută]  (Ziarul de Iaşi, 14 nov. 2003, p. 
2A); Reparaţii de urgenţă la pista Aeroportului 
ieşean (Ziua de Iaşi, 28 sep. 2004, p. 2); 
Modernizări la Aeroport: [refacerea pistei şi 
amenajarea unui mini-hotel] (Flacăra Iaşului, 28 
sep. 2004, p. 4); Jandarmeria donează 113 
hectare pentru aeroport, [necesare prelungirii  
pistei] (Evn. 21 mart. 2005, p. 59); Prefectul 
[Radu Prisacaru] cere sprijinul primarului 
Gheorghe Nichita pentru prelungirea pistei 
Aeroportului (24:ore, 8 oct. 2005, p. 2); Şefii 
judeţului au înţeles, în sfîrşit, că pista Aeroportului 
poate fi prelungită la ambele capete (Jurnalul de 
Est, 14 sept. 2005, p. 3); Aeroportul din Iaşi ar 
putea avea pistă elastică: [licitaţie pentru 
modernizarea pistei].  (Gândul, 6 dec. 2006, p. 8);  
Conducerea Consiliului Judeţean vrea bani de la 
Guvern pentru o pistă nouă la aeroport (Evn., 14 
feb. 2006, p. 5); Construcţia noii piste a 
Aeroportului Internaţional ridică probleme: [despre 
organizarea licitaţiei privind studiul de fezabilitate] 
(Evn., 8 iun. 2006, p. 5); Pista Aeroportului – piatra 
de moară pentru Consiliul Judeţean. (Monitorul, 16 
martie 2006, p. 3);  Pista elastică pentru aeroport, o 
alternativă viabilă: [vizita la Frankfurt, în schimb de 
experienţă, a unei delegaţii ieşene] (Evn., 5 dec. 
2006, p. 5); 

C[onsiliul] J[udeţean] a aprobat prelungirea pistei 
Aeroportului Internaţional: [şedinţă de lucru] (Evn. 
21 dec. 2007, p. 5); C[onsiliul] L[ocal] M[unicipal] a 
aprobat trecerea în patrimoniul public a terenului din 
apropierea Aeroportului, [necesar prelungirii pistei]  
(24:ore, 29 dec. 2007, p. 2); Pista ar putea fi gata în 
trei luni: [dezbatere privind Aeroportul Internaţional 
Iaşi.]  (Flacăra Iaşului, 12 nov. 2007, p. 7); Nemţii 
de la Kirchhoff, interesaţi de pista elastică a 
Aeroportului: [vizita la Iaşi a unei delegaţii 
economice germane] (Evn., 4 nov. 2008, p. 5); 
Italienii vor să extindă pista de la Aeroport: 
[reprezentanţii firmei „Cormio Engineering” S.R.L. 
au avut discuţii, în acest sens, cu reprezentanţii 
Consiliului Judeţean] (Evn., 10 ian. 2009, p. 5); 
Aeroportul Internaţional Iaşi ar putea fi concesionat 
pe o perioadă de 49 de ani pentru realizarea 
lucrărilor de modernizare a pistei. (24:ore, 18 mai 
2011, p. 3); Să dăm pista puţin mai la stînga!: 
[continuă negocierile cu posesorii de terenuri din 
zona Aeroportului] (Evn., 24 oct. 2008, p. 5); Alarmă 
la Aeroport: [pista se face ţăndări în doi ani] (Ziarul 
de Iaşi, 4 nov. 2009, p. 3A); Pista Aeroportului a 
primit avizul Autorităţii Aeronautice (Ziua de Iaşi, 7 
aug. 2009), p. 2); Pista de la Aeroportul Iaşi se 
extinde. (Evn., 27 apr. 2011, p. 5); Adio, Aeroport 
modernizat la Iaşi?: [şedinţă a Consiliului Judeţean, 
în care consilierii amână proiectul pentru realizarea  

 

 

 

 

 

 

 

 

celor două studii de fezabilitate, privind prelungirea 
pistei] (Ziarul de Iaşi, 1 sep. 2011, p. 2A); Liberalii 
dau Aeroportul la Guvern, numai dacă Boc face 
pista cum vor ei: [declaraţii ale consilierului 
judeţean PNL, Mugur Cozmanciuc].  (Ziarul de Iaşi, 
28 oct. 2011, p. 7A). Ştiu, înşiruirea e cam lungă, 
deşi n-am folosit decât o foarte mică parte din 
datele pe care le-am cules. Am încercat, în acest 
mod,  să conturez o imagine cât mai concretă a 
modului în care, de ani buni,  ni se aruncă praf în 
ochi, ca să nu putem vedea cum, de fapt, nu se 
urneşte nimic din loc. Banii vin şi se duc,  fără să 
ştim prea bine unde, deşi refrenul preferat al 
autorităţilor locale este lipsa lor. Lucrurile nu stau 
chiar aşa. Iată: 1,2 milioane dolari pentru R.A. 
Aeroport (Evn., 8 apr. 1999, p. 5);  Paşcaniul a virat 
5 miliarde pentru Aeroport (Monitorul, 20 oct. 1999, 
p. 3A); Începe lucrul la Aeroport: [C.J. şi C.L.M. au 
alocat 12 miliarde lei pentru finalizarea lucrărilor] 
(suplimentul „Universul financiar”, nr. 4, inclus în 
Universul de Iaşi  (3 nov. 1999, p. 5); Aeroportul Iaşi 
a primit cele 10 miliarde de lei promise [pentru 
finalizarea proiectului de modernizare] (Evn. 24 oct. 
2000, p. 8); Pentru finalizarea lucrărilor la 
Aeroportul Iaşi au fost alocate [de către Guvern] 10 
miliarde de lei (România liberă, 26 oct. 2000, p. 
21); Iaşul a primit 63 de miliarde de la guvernanţi: 
[premierul Adrian Năstase a anunţat că s-au alocat 
15 miliarde pentru „Aeroport” şi 48 pentru noul 
„Spital de Urgenţe”] (Evn., 28 iul. 2001, p. 1); 
Ministerul Transporturilor va aloca suma de 52 de 
miliarde de lei pentru prelungirea pistei 
Aeroportului Iaşi  (24:ore, 23 apr. 2003, p. 2); 
Aeroportul va primi 239 miliarde [de la Ministerul 
Transporturilor, pentru lucrări de modernizare] 
(Ziarul de Iaşi, 13 mar. 2004, p. 3A); Utilaje de 
deszăpezire de 4 miliarde lei la Aeroportul 
Internaţional Iaşi  (Flacăra Iaşului, 28 dec. 2005, p. 
3); 36 de milioane euro pentru susţinerea unor 
proiecte locale: [investiţii guvernamentale prevăzute 
în rectificarea bugetară; dintre acestea, 10 milioane 
sunt pentru lucrări de extindere şi modernizare la 
Aeroportul Iaşi] (Lumina, 31 aug. 2006, p. 6);   
Printr-o Hotărâre de Guvern, Aeroportul 
Internaţional Iaşi va primi în acest an o sută de 
miliarde de lei vechi pentru modernizare. (24:ore, 
19 aug. 2006, p. 2); Încă 180.000 de euro pentru 
Aeroportul Iaşi: [şedinţă a Consiliului Judeţean] 
(Evenimentul zilei, 4 dec. 2007, p. 10); 

O sută de miliarde de lei pentru aeroport: 
[conferinţă de presă]/ susţinută de Varujan 
Vosganian (Ziua de Iaşi, 21 iun. 2007, p. 2); 
Guvernul a aprobat ieri primele 10 milioane de euro 
pentru Aeroport (Ziarul de Iaşi, 14 aug. 2008, p. 2A); 
Primim o sumă de mizerie pentru Aeroport: [suma 
alocată de Guvernul Boc este de 560.000 lei]  (Ziua 
de Iaşi, 8 iun. 2009, p. 3); 60.000 de euro aruncaţi în 
vînt la Consiliul Judeţean [pe un studiu pentru 
modernizarea aerogării] (B.Z.I., 24 mai 2011, p.  4). 

Sigur, s-au mai şi pierdut bani. Fie prin „ţepe” şi 
„tunuri” financiare, fie prin ratări ale unor finanţări 
externe, fie prin diverse încurcături legislative, sau, 
pur şi simplu, prin sfânta neimplicare. Câteva titluri, 
din cele multe, ar putea fi edificatoare: Iz de 
muşamalizare la Aeroport: [banii pentru 
modernizarea Aeroportului Iaşi au fost cheltuiţi de 
firma „Inproiect”] (Ziua de Iaşi, 11 sep. 2000, p. 8). 
Ţeapă de 3,7 miliarde la Aeroportul Iaşi [dată de 
firma „Inproiect”] (Universul de Iaşi, 9 sep. 2000, p. 
1, 3); 27 miliarde lei din suma cheltuită pentru 
aerogara Aeroportului Internaţional Iaşi nu pot fi 
justificaţi  (Adevărul,  3 aug. 2001, p. 16); De la 
„Aeroport” au dispărut 1,495 miliarde lei!: [suma 
reprezintă diferenţa dintre valoarea facturată şi 
valoarea lucrărilor executate (Evn. 3 aug. 2001, p. 
5); Iaşul a ratat o finanţare [PHARE] de 5 milioane 
de euro pentru infrastructura aeroportului (Bursa, 2 
apr. 2002), p. 12; Banii [10 milioane de euro] 
pentru aeroportul ieşean au zburat înapoi către 
Guvern:  [Executivul nu a dat ordonanţa care ar fi 
trebuit să faciliteze schimbul unui teren, în suprafaţă 
de 140 de hectare, între Staţiunea de Cercetare 
Dancu şi Consiliul Judeţean Iaşi] (Jurnalul de Est, 
20 dec. 2008, p. 2); Să vă fie ruşine !: [raport anual 
al Curţii de Conturi, care arată că, în perioada 2007-
2008, administraţia judeţeană a primit finanţare 
pentru modernizarea Aeroportului, dar banii nu au 
fost cheltuiţi] (Ziarul de Iaşi, 1 apr. 2010, p. 1A-2A); 
Ministrul Economiei este supărat pe autorităţile 
ieşene, [Primăria Municipiului şi Consiliul Judeţean, 
pentru că nu se implică în modernizarea 
Aeroportului şi în construcţia şoselei de centură]: 
[conferinţă de presă]/susţinută de Varujan 
Vosganian (Lumina, 27 oct. 2007, p. 10).  

În strategia asta şleampătă, de gestionare a 
Aeroportului Iaşi, ar fi interesant de ştiut dacă există 
vreo legătură între situaţia derulării procesului de 
modernizare şi maniera de numire a directorilor la 
R.A. „Aeroport” S.A. Nu de alta, dar sunt câteva 
semne de întrebare, care plutesc la joasă înălţime. 
Unul dintre ele ar fi: cum s-au făcut aceste numiri? 
Ce criterii s-au avut în vedere la angajare şi ce 
criterii la destituire? Dar, mai ales, ce presiuni s-au 
pus pe unii dintre ei, de au demisionat, după ce 
abia fuseseră instalaţi în funcţie? Florian 
Gheorghică a demisionat în septembrie 2000; 
Laurenţiu Mihai devine interimar în nov. 2000; 
Daniel Peltea, uns în 2001, demisionat şi dispărut 
fără urmă în 2003, dat în urmărire generală în 2005. 
Acuzaţia? Folosirea, în scopuri personale, a 
fondurilor alocate pentru modernizarea aeroportului. 
Mitică Rebegea, director la Aeroport din 2004, 
dosar penal în 2008, demisionat în ianuarie 2009, 
decorat în 2009, pentru activitatea depusă la 
Aeroport, numit în Consiliul de Administraţie al 
R.A.Aeroport în 2011; Cristian Ştefan Stanciu, 
director interimar în ianuarie 2009, demisionat în 
iunie acelaşi an; Vasile Marian, numit pe 20 
octombrie 2009, demisionat în iunie 2010, invocând 
probleme personale; Constantin Pruteanu, 
director adjunct, preia interimatul, începând cu 1 
iulie 2010; Gheorghe Corjăuţeanu, pus interimar, 
în septembrie 2010, funcţionează şi în prezent. 
După cum se vede, cei mai mulţi dintre aceştia au 
plecat prin demisie. Ce i-o fi speriat aşa de tare? 
Ultimul venit  pare a fi şi cel mai rezistent. De altfel, 
Constantin Simirad a remarcat acest lucru, atunci 
când i-a făcut o schiţă de portret: „Directorii 
interimari de până acum nu au avut nicio autoritate 
şi tocmai de aceea am luat această măsură de 
avarie, să băgăm un om din afara sistemului, până 
la organizarea unui concurs. La „Aeroport” am pus 
acum un om cu autoritate, un adevărat general”. 
Aşa este. Depune mărturie şi mistreţul care, acum 
vreo două luni, a inspectat pista şi a dat nas în nas 
cu un avion. Era mulţumit. Avea, în sfârşit, libertate 
deplină! Povestea pare fără sfârşit. Va trebui, 
totuşi, s-o închei. Nu-mi dă pace însă un gând: 
dacă e adevărat că, Fără o pistă nouă, 
„Aeroportul” nu valorează nimic (Monitorul, 8 ian. 
2001, p. 3A), mai putem spune că... avem 
Aeroport?    
                                      Angela TRAIAN     
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

  

expertize 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ce an ciudat, acest 2011! În acest an am avut şi avem patru 

date neobişnuite: 1/1/11, 11/1/11, 1/11/11, 11/11/11. Şi asta nu e 
tot: luaţi ultimele două cifre ale anului în care v-aţi născut, 
adăugaţi vârsta pe care aţi făcut-o în acest an, iar rezultatul va fi 
111! Şi încă o raritate: luna octombrie a avut 5 duminici, 5 zile de 
luni şi 5 zile de sâmbătă, fapt care se întâmplă odată la 823 de 
ani. Aceşti ani speciali sunt cunoscuţi ca Moneybags (saci de 
bani). 2011 cică a fost anul în care vor veni banii! Proverbul 
spune că, dacă trimiţi acest mesaj la opt prieteni, banii vor veni la 
tine în următoarele patru zile, după cum se explică în Feng Shui. 
Cei care nu continuă, nu vor primi nimic. Să fie oare adevărat? 
Timpul o va spune!”   

Aţi primit şi dumneavoastră acest mesaj pe net?  Eu unul,    
l-am primit din mai multe direcţii: din Haifa, din Chişinău, din 
Braşov. Şi, evident, m-am apucat imediat, amuzându-mă, să-l 
verific. Este clar că luna octombrie a avut 5 sâmbete, 5 duminici 
şi 5 zile de luni. Nu ştiu dacă faptul se întâmplă odată la 823 de 
ani, dar am încredere în cel care a făcut calculul.  Am adunat, 
apoi, cam neîncrezător, ultimele cifre ale anului în care m-am 
născut  cu vârsta pe care am împlinit-o şi-am văzut, uimit, că dă 
111.  

 
 
Zilele trecute m-a împins evenimentul lângă un personaj 

bine înfipt de aproape un deceniu în bugetul public, sponsor 
semioficial al segmentelor de populaţie coruptibilă uşor şi în 
subţire amendabilă cu ştampila potrivită pe spaţiul potrivit al 
eligibităţii cu repetiţie de persoană. Între două-trei bancuri cu 
bufeuri populiste, acoperind cu umerii săi tot mai largi 
decorul de şvaiţer al găurilor pickamerizate voiniceşte de sine 
şi ai lui, a umplut sala festivă, timp de aproape o oră, cu 
rugina câmpului sterp al putirinţelor personale cu salve de 
balonaşe ritmate cu dezavuarea pantagruelică, demagogică a 
propriilor demagogii disipate în vinovăţii exogene 
individului. Amendabil prin propria persoană, diplomatul 
cuvintelor gonflabile, el însuşi pompat la câteva zeci de metri 
deasupra masei inerte de „stupid peuple” şi intelectuali pe 
deasupra, a uimit asistenţa cu noul şorţ, viu colorat, un scut 
sigur de apărare la posibilele deviaţii de frişcă din tortul 
viitoarei legislaturi. Şi s-ar putea şi să câştige prin nepierdere, 
exact ca la loterie unde potul cel mare este mereu intangibil 
cotizanţilor păgubaşi prin speranţă. 

Un alt căuzaş politic mă bombardează printr-un scurt-
circuit,  greu explicabil până şi de mama Omida, cu note şi 
impresii zilnice, un fel de Balzac autohton dar mai de la 
periferie, hărnicind pe tastatura calculatorului propria aură de 
om care ne trebuie. Sunt anunţat că mâine se dă apă caldă 
(deşi el nu are nici în clin, nici în mânecă tangenţe cu 
Termica), că nu ştiu ce tronson de drum interjudeţean va intra 
pe finanţare UE, de parcă intrarea la rând a proiectului ar fi 
fost grăbită de el sau că, în curând, va apare o reglementare a 
câinografiei, ceea ce, sigur, înseamnă că aşa şi pe dincolo.  

Surfiştii ăştia, şi mulţi alţii, încă mai valsează pe coama 
valului de lehamite generalizată, convinşi fiind că, mai ales în 
condiţiile unui siktir bine cunoscut faţă de casta politică, 
numărul mic de voturi face omul mare. Că, zice unul sau altul 
dintre cei tuşaţi de „noutăţile” individului, ăsta, spre deosebire de 
ceilalţi, tot face ceva: relaţionează. 

Poate-i o coincidenţă, mi-am zis, şi-am făcut verificarea cu 
date de naştere şi vârste din familie. Se confirmă! N-am marşat 
însă la îndemnul de a trimite mesajul la 8 prieteni, spre a primi, în 
4 zile, bani, dar tot l-am trimis câtorva, să se amuze şi ei..... 

Acest gen de mesaje circulă (epistolar, desigur) de când hăul, 
aproape fiecare dintre noi l-a practicat în adolescenţă. „Trimite 
această carte poştală la 8 cunoştinţe şi-n 8 zile vei primi 8 
ilustrate!” Sau 80. Sau 800. Vă imaginaţi ce colecţie de vederi   
s-ar fi adunat!  

În finalul mesajului, mai era îndemnul de a nu întrerupe 
lanţul… slăbiciunilor, precum şi un avertisment în legătură cu 
consecinţele nefaste care te vor bântui, dacă îl întrerupi. Am 
practicat şi eu jocul, dar n-am primit niciodată mai mult de două-
trei ilustrate. Cât despre consecinţe, n-am simţit nici o agravare a 
datelor destinale în care fusesem programat; aş spune că, mai 
degrabă, de la o anumită vârstă, m-a petrecut norocul. E vorba, 
evident, de acel noroc pe care şi-l face omul singur.  

Dar, în ceea ce priveşte banii virtuali, tot am avut o tresărire: 
am primit nişte bani… neprevăzuţi, dar visaţi. De aceea nici nu 
m-am mai obosit să trimit mesajul la 8 prieteni..... 

Şi tot de pe net, o „expertiză”, pentru identificarea originii 
celor două personaje  mitologice: Adam şi Eva. Tabloul, clasic, îi 
reprezintă în nuditatea lor primordială, cu doar frunza de viţă 
acoperindu-le părţile ruşinoase. Între cei doi, pomul cunoaşterii, 
din care se iţeşte şarpele ispitei. Femeia îi oferă bărbatului, cu 
mâna dreaptă, un măr, dar mai are unul în mâna stângă, pe care îl 
ascunde la spate. Bărbatul are şi el un măr în mână şi este pe 
punctul de a mai primi unul. Ce spun experţii: 

 Angela Merkel: „Priviţi aceste trupuri perfecte: fata este 
frumoasă şi suplă, bărbatul tânăr, cu alură de sportiv… 
Neîndoielnic, aceştia pot fi doar est-germani!”  

Nicolas Sárkozy: „Sigur nu! Din ambele trupuri emană 
erotica, fata e seducătoare, bărbatul plin de bărbăţie, gata să 
profite din plin de oportunităţile  care le vor ieşi în cale… Nu 
pot fi decât francezi!” 

David Cameron: „Of course not! Vă rog să-i priviţi mai cu 
atenţie…, aceste trăsături fine ale feţei, această prestanţă, această 
perfecţiune… No doubt – sunt englezi. 

Traian Băsescu:” Mă opun în numele meu personal şi în 
numele poporului român. Uitaţi-vă cu atenţie: nu au ce 
îmbrăca, nu au locuinţă, mănâncă doar nişte fructe şi le este atât 
de foame încât se cred în rai. Nu există nici un dubiu: SUNT 
ROMÂNI!!!”   . 

Nicolae TURTUREANU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus că e simpatic de-a dracu’ că tocmai a anunţat unde e mai 

ieftin kilul faţă de kilogram. 
În sfârşit, dacă absurditatea unui perpetuum mobile în 

mişcare poate fi oprită, sunt tras de pe scara autobuzului de un 
individ cu dinţii nepieptănaţi sub dioptriile naturale ale ochilor de 
şobolan: Vezi pe cine mă alegi că voi asigura, între altele, şi 
îngheţarea ratelor la bănci pe cel puţin 12 luni! O să îngheţ şi 
dezgheţul de la poli, procesul de îmbătrânire şi ce mai este de 
îngheţat. Dau să întreb ceva, să mă dumiresc, dar individul, 
dinamic, deja trage de mânecă şi de pe scara autobuzelor cu o 
abnegaţie profund elodică, alţi patru-cinci cetăţeni ai patriei: 
Pariaţi pe Tâmpiţel! 

În rest, bine că e pace şi leul autohton în deshidratare. Îşi va 
reveni în 2012 când va fi trecut pe regim de sare şi piper de către 
aceşti superbi băieţi de băieţi bine mufaţi la trezoreria publică în 
continuă creştere minus zero.  

Abe

intersecții 
 

NIMENI NU MĂ VA PUTEA  
DA JOS DE PE PĂMÂNT...  

 
Franţ, acest trăitor de ispravă al văii Stavnicului, deşi are peste 

şase decenii de viaţă, e şi astăzi, precum în anii ’60 ai secolului trecut, 
inventiv, prietenos, răbduriu, şturlubatic, isteţ, bun dribleor al mingii de 
fotbal. Pe atunci, la începutul deceniului şase, încă nu intrase în clasa   
I-a, dar vorba lui era rară, bine potrivită şi deloc aglomerată, funcţie de 
situaţie. El nu vorbea doar ca să se afle în treabă, pesemne s-a aruncat 
bunicului său, Iordache Dinu, şi el om de pus la rană, cum se spune. 

Moş Iordache a făcut ucenicia cu Sandu Noveţki, proprietar al două 
mori, al unei batoze şi al vreo 140 ha de pământ. Oamenii, de mic, i-au 
spus că parcă l-a născut mamă-sa în batoza lui Noveţki. Atât vara cât şi 
iarna, moş Iordache, însoţit de Franţ, nepotu-su’, îngrijeau de această 
uriaşă „cămilă”, cum obişnuiau să-i mai zică. În nopţile de vară, 
dormeau deasupra ei, înveliţi cu o pătură nemţească, rămasă de la 
război. La vremea treierişului, batoza lor era cea mai căutată. Moş 
Iordache aşa o mai regla, aşa o mai potrivea, încât, recunosc oamenii, 
ieşea cel mai curat grâu. Bătrânul avea o vorbă: cum mângâi şoldurile 
femeii iubite, la fel trebuie să te apropii de „cămilă” şi s-o îngrijeşti... 

Anii au trecut şi Franţ s-a însurat cu Anişoara, o nepoată a lui 
Sandu Noveţki. Femeia lui Franţ era rodul dragostei dintre un ofiţer 
neamţ cu ochii nespus de albaştri, ca a lui Franco Nero, cum îi plăcea 
să spună moş Iordache, şi o fată de-a lui Noveţki. Anişoara era cea mai 
bună din clasă, bunicul ei îi zicea că o aşteaptă frumoase perspective şi 
să nu aibă grijă de ziua de mâine şi nici de bani... 

Din iubire pentru Franţ, Anişoara nici până azi nu a pus vreodată 
piciorul în Iaşi. Căsnicia şi gospodăria lor sunt un model în vatra satului 
meu, din Valea Stavnicului. Dacă ajungi în crucea nopţii la casa lui 
Franţ şi-i baţi în poartă, vara sau iarna, pentru a-i cere un lucru pe care 
numai el îl are, ţi-l dă fără şovăire şi supărare, dar te întreabă ziua când 
i-l înapoiezi. Pe cei care nu au respectat convenientul, i-a mai aşteptat 
şapte zile, apoi s-a dus la casa lor şi-a cerut obiectul fără prea multă 
trăncăneală. A doua oară, cei care nu şi-au ţinut cuvântul n-au mai 
îndrăznit să-i mai bată în poartă. Franţ îi făcut parcă pe un calapod de 
omenitate, transmis, cred, genetic de la bunii şi străbunii lui, veniţi în 
părţile noastre la începutul sec. al XVII-lea, din Tesalonic. Nu ştiu cum 
se făcea că, în gospodăria lui Franţ, găseai toate obiectele de tăiat 
lemne, zdrobitorul şi teascul pentru struguri, căngile pentru scos găleţile 
din fântână. Apa din fântâna lui Franţ era cea mai bună din sat. Femeia 
lui le întrecea pe celelalte la chip şi în grădinărit. La vreme de durere, 
găseai în casa lor ceaiuri şi medicamente tămăduitoare, iar carmolul 
era cel mai căutat. Vorbele lui pline de duh au alinat şi încă mai alină şi 
azi multe suflete: „Adună-ţi comori în ceruri şi nu pe pământ”; 
„Dumnezeu va face să strălucească dreptatea ca lumina, şi dreptul tău 
ca soarele”; „Puţin lemn ajunge ca să-mi încălzesc o sobă mică; de ce 
să mă plâng că n-am toate pădurile?”; „Cojile de la un măr dulce sunt 
mai bune decât un întreg măr pădureţ”. 

Când Doanca, baba care făcea de ursită fetelor nemăritate ale 
satului, a scăpat un sac plin cu volbură în bulboana din Vlanic, în care 
ne scăldam noi, moş Iordache Dinu a spus că nu-i a bine; s-a pus deja 
de-o cumpănă! Zilele au trecut şi, după vreo două săptămâni, eram la 
scăldat în amiaza mare. Vacile, sătule de iarba primenită de ploaie, 
stăteau culcate şi rumegau, la vale de bulboană. Noi, copiii, vreo cinci, 
toţi dezbrăcaţi de haine, ne-am aruncat în apă. Afară, zăpuşeala 
amiezii, ca o pălărie mare de pământ încins, ne acoperea capetele. Era 
sfârşitul de iulie al lui ’62. Acei dintre noi care ştiau să înnoate săreau şi 
de la trambulină, adică de pe malul drept al apei, înalt de vreo trei metri. 
Ne luam şi la întrecere: care săreau în picioare şi care cu capul în jos; 
ce mai! concurs de-a binelea, nu altceva! În acest timp, baba Doanca a 
trecut pe acolo (noi fiind goi, de ruşine, ne-am aruncat în apă) spunând: 
măi ghidihoilor, aveţi grijă că bulboana e adâncă, iar astăzi şi mâine, 
fiind lună plină, ar fi bine să nu vă mai scăldaţi... După plecarea babei 
Doanca, flăcăul Viorel al lui Frunză a venit şi el la scăldat, apoi s-a dus 
la deal de bulboană să cosească un coş de iarbă pentru caii lui suri. Pe 
aceşti cai, Viorel le-a urcat cu braţele sale fierbinţi şi vânjoase pe unele 
din fetele satului învăţându-le trapul, iar galopul doar pe Elvira, fata 
croitorului, care a şi ajuns vice-campioană naţională.  

Aerul amiezii, care parcă scăpăra scântei, ne făcea să nu mai 
ieşim din apă. Franţ, fără să ştie a înnota prea bine, sări şi el de la 
trambulină; îşi plesni burta de apă, apoi se duse la fund; o dată sau de 
două ori, i-am văzut doar creştetul capului. Apa se bulbuci deasupra lui. 
Dorin a lui Zbângu şi cu mine l-am strigat pe vlăjganul Viorel,   
spunându-i că se înneacă Franţ. Fără nici o ezitare, huiduma de om se 
aruncă în bulboană, îl apucă pe băiat de păr şi îl scoase la suprafaţă; 
pe malul înclinat al bulboanei, l-a pus jos, pe iarbă, cu capul în vale; din 
gura lui Franţ a curs mai multă apă, după care îl cuprinse un somn 
adânc. Odată cu seara, se trezi... În drum spre casă, Franţ îi mulţumi 
salvatorului, spunându-i: „bădie Viorel, îţi mulţumesc că m-ai scăpat că, 
dacă mă înnecam, ce mă bătea tataaa...!”. 

În săptămâna mare a Paştelui din acest an, mânat de un viscol 
lăuntric, m-am dus în Valea Stavnicului. Am uşărnicit pe toate coclaurile 
copilăriei. Aluviunile, în decursul anilor, aproape au acoperit bulboana, a 
mai rămas din ea doar o mică baltă înconjurată de stuf. Deranjate de 
prezenţa mea, câteva broaşte post-moderne s-au aruncat de pe mal, 
tulburând apa amintirilor... În acel moment, în inima mea s-au întâlnit la 
colindat trei vremi: a copilăriei, cea de acum, şi cea care va veni... M-am 
îndreptat spre casa părintească, aruncând o ultimă privire în jur... În 
drum (nu ştiu de ce!), aşa, dintr-odată, mi-am amintit că Einstein credea 
că nimic nu este întâmplător în natură; toate au fost create pe baza unui 
plan şi că Dumnezeu nu joacă zaruri. 

M-am întors la Iaşi, mânat de caii putere ai maşinii... Urcând dealul 
Copoului, spre locuinţa mea din vecinătatea casei Sadoveanu, mi-am 
zis: atâta timp cât nu voi uita copilăria trăită în Valea Stavnicului, nimeni 
nu mă va putea da jos de pe pământ... 

Nicolae PANAITE 

pariaţi pe  
tâmpiţei! 
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  CCRROONNIICCAA ●● IINNTTEERRVVIIUU  

CERNĂUȚI: lipsă dramatică a cărții românești 
Ion Filipciuc: Prietene Radu Mareş, de curând ai mai făcut un voiaj la 

Cernăuţi. Cum a fost acolo? Ce e nou? 
Radu Mareş: Ca să-ţi răspund, trebuie să le iau mai întâi pe cele 

vechi. E, în marginea  frumosului parc cernăuţean, statuia ştiută de toţi, a 
lui Eminescu, realizată de un sculptor ucrainean şi pentru care, măcar ca 
dimensiuni, trebuie să ne declarăm mulţumiţi, lăsând deoparte calitatea 
artistică.  E şi placa de marmoră albă, tot datorată lui Eminescu, de pe 
clădirea liceului, unde sunt duse grupurile de turişti când sosesc din Ţară.  
Vine la rând casa lui Aron Pumnul, dascălul care a făcut aici epocă, o casă 
care nu e propriu-zis o bojdeucă,  şi promisiunea că va fi acolo un muzeu.  
Există în centrul oraşului un bust din bronz al lui Celan,  adus din Austria, 
dacă nu mă înşel. Mai e şi o placă verticală, mare, de marmoră roză,  pe 
bulevard,  creaţie a unui gruzin şi donată de un evreu, actual deputat în 
parlamentul din Kiev, prin care e omagiat  Cernăuţiul, ca loc de baştină al 
mai multor etnii risipite în lumea largă, după epoca de mare şi glorioasă 
înflorire antebelică.  Încăpăţânat, nedispus să renunţ,  repet  iarăşi că  e 
uitat sau ocultat Gregor von Rezzori, alt fiu celebru al urbei, autor al unor 
romane care sunt veritabile declaraţii de dragoste pentru Cernăuţiul copilăriei 
şi adolescenţei sale: nu înţeleg cine şi de ce naiba l-a pus sub embargo, chiar 
şi la noi, nu doar în Ucraina. Dar mă opresc cu enumerarea aici.  

– Să revenim la noutăţi.  
– Pentru mine, îngăduie-mi încă o  amânare,  călătoriile la Cernăuţi 

sunt un fel de pelerinaj,  adică ceva totalmene străin de definiţia explorării 
turistice. Mă învârt prin oraş,  bat cu pasul toate coclaurile, casc gura în 
dreapta şi-n stânga, tăifăsuiesc cu prietenii noştri cernăuţeni. Dar 
finalmente, pe drumul de întoarcere, constat că filmul mental e voalat, 
inutilizabil.  De regulă, în spaţii străine, se deşteaptă în mine o nesăţioasă 
lăcomie a simţului de observaţie, care înregistrează milimetric fiecare 
amănunt. Dincoace, straniu, luciditatea mi se obscurizează, intru într-un fel 
de absenţă ca într-un tunel  unde nu e decât licărirea de ghidaj dinainte, 
foarte departe. E de fiecare dată cu  mine umbra mamei, o duc de braţ şi 
continuăm o discuţie care nu se mai termină, pentru că ne reproşăm 
fiecare lucrurile nefăcute sau făcute cum nu trebuie, sau uitate, sau 
neglijate. E o parte a dării de seamă  imposibil de tradus, ca s-o priceapă şi 
altcineva, şi totodată povara mea de care nu ţin să scap. Ar fi însă, iartă-
mă, abuziv să  mai întârzii  în  cercul vicios şi obscur al acestor deliruri. 
Marile, gravele, tăioasele probleme sunt afară, la lumina orbitoare a 
soarelui. Toate-s noi şi vechi-s toate! 

– Până la un punct, experienţele noastre sunt asemănătoare. M-ar 
interesa deosebirile, dacă există aşa ceva.  

– N-am impresia că există deosebiri esenţiale, socotind condiţia 
noastră comună de bucovineni, cu acelaşi reper fix numit Cernăuţi, despre 
care am tot povestit între noi la nesfârşire. În primele mele veniri la 
Cernăuţi, mă uitam mai mult la case decât la oameni, ca şi cum verificam o 
legendă, un basm  din copilărie şi am căzut cu picioarele pe pământ ceva 
mai târziu, obligat de realitate, care-i mai simplă şi mai brutală. Poate şi mai 
banală. De pildă, cineva de acolo, care cunoaşte şi situaţia din Ţară, mi-a 
zis că în Cernăuţi n-ai să vezi nicăieri vreun ţigan şi, într-adevăr, am 
verificat şi aşa e.  Nu ştiu dacă vor fi existând în împrejurimi dar în oraş nu 
se vede niciunul. Nu există însă nici câini vagabonzi, nici măcar unul de 
leac. Şi nici nu te ciocneşti de mâncători de seminţe care să scuipe cojile 
pe jos, unde caldarâmul străvechi, păstrat de pe vremea lui Franz Iosif, 
care-ţi zdruncină creierii în cap când treci cu  maşina, e foarte curat.  Ce să 
mai spun? Bănuiesc că Ucraina, nefiind în UE, şi pe care eu, ca persoană 
privată, n-am deloc motive s-o iubesc, ca ţară, îşi permite să lase deoparte 
prevederile democratice de laborator şi să-şi instituie o administraţie a 
rigorii, mai autoritară. Dar s-o iau de la capăt. Invitaţia pentru „Respirări” mi-
a făcut-o Doina Cernica, evident: s-o însoţesc ca să-mi lanseze romanul 
apărut în 2010, la Cernăuţi. Cu toate că de lansare nu putea fi vorba, 
existând doar trei exemplare disponibile din carte la acea dată, am acceptat 
formula de compromis a „prezentării”–  autor şi carte – şi am zis da. Aşa se 
face că m-am trezit  cooptat într-un grup de comando feminin, cu Micaela 
Ghiţescu, redactor-şef la revista Memoria, venită din Bucureşti, şi cu două 
călugăriţe de la Mânăstirea Voroneţ, monahiile Elena şi Gabriela. Trăiam 
pentru prima oară în viaţă aventura de a pleca la drum lung, şi încă-n ţară 
străină, cu o călugăriţă la volanul maşinii, călugăriţă  care, înafară de faptul 
că are doctorat în istoria artelor, obţinut în Franţa, conduce – trebuie s-o 
spun  neapărat – magistral. Cealaltă măicuţă, Elena, e filoloagă cu 
facultatea făcută la Iaşi, profesoară de română, ca  fostă specialitate, dar şi 
autoare a unor cărţi de proză creştină, pe care le-am citit între timp cu 
interes.  În aceste condiţii, am intrat în vamă, bărbat singur cu patru femei, 
un pic stingherit de faptul că  încă nu ştiam exact ce rol îmi revine. Era  
celebra vamă Siret,  unde altădată, cu tine şi cu prietenul nostru Mircea T., 
stătusem mult şi bine, lăsaţi să fierbem în suc propriu, ştiind prea bine că  e 
prea riscant să te cerţi cu vameşii.  De data asta, prompt, am fost ghidaţi 
spre culoarul VIP-urilor, unde actele se verifică  într-o clipită. De la distanţă, 
poliţia de frontieră a luat şi ea  poziţia de drepţi, ca la trecerea lui Băsescu.  
Ca şi ai noştri, vameşii ucraineni au venit smeriţi la geamul maşinii noastre, 
în stânga, să primească binecuvântarea măicuţei Gabriela, care le-a 
acordat-o împreună cu  o iconiţă sfinţită.  Dă-mi voie să-ţi spun ce cred eu: 
cred că e un semn bun! L-am şi notat în minte: pentru mine e clar că, în 
estul nostru sălbatic, pe care sunt mulţi care nu dau doi bani, Biserica  a 
rămas în postcomunismul imediat unicul reper ferm. Ştii şi tu ce şicane se 
pricep să facă poliţiştii ucraineni automobiliştilor din maşinile cu număr 
românesc. La apropierea noastră, zărind cine e la volan, li se îndrepta 
spinarea şi încremeneau. Poate fi trucat respectul? Poate veni un ateu să-
mi ofere o altă cheie de lectură a acestei realităţi  care e comună, n-are 
nimic formidabil?  Trebuie să-ţi mărturisesc că mie mi s-a accelerat pulsul, 
a fost o emoţie pentru care nu am nume. 

 

RADU MAREȘ
 
 
– Să privim, aşadar, înainte cu optimism? 
–  Asta am încercat să aflu şi eu de la toţi cei cu care m-am întâlnit 

şi am stat de vorbă. Ce speră? Mă refer la scriitori, cei mai mulţi dintre 
ei poeţi. Îi iubesc pe toţi şi realizez perfect  soarta ingrată pe care o au 
în comparaţie cu  noi. Întâi, faptul că sunt doar câţiva şi toţi vârstnici e 
un handicap într-o regiune cu populaţie foarte densă, pentru că 
Ucraina are şi zone, în est,  unde e vid,  zone părăsite de oameni. Toţi 
se înghesuie la dulcea frontieră de vest, aici vin să-şi cheltuiască 
pensia foştii generali în retragere, kominterniştii expediaţi la depou,  
marii mahări scoşi pe tuşă, brucanii lor. Din când în când, în minuscula 
lor rezervaţie, prietenii noştri poeţi  îşi tipăresc câte un volumaş cu 
poezii frumoase. Pentru confraţii ucraineni acestea nu contează, 
trimise în Ţară de asemenea nu le ia nimeni în seamă.  Faţă de ce 
semnala Eliade la prima sa vizită cernăuţeană, ca fiind anemicul suflu 
românesc pe care îl remarcă bucureşteanul în trecere, toate 
schimbările sunt în mai rău.  Cei din Chişinău, care s-au văzut, slavă 
Domnului, cu sacii în căruţă şi au editurile lor potente, revistele lor, au 
teatre, şcoli etc. îi consideră pe confraţii din Cernăuţi cu 
condescendenţă, ca pe membrii unui cenaclu literar raional.  S-a stabilit 
că tot ei vor mijloci legăturile cernăuţenilor cu Ţara, care, din 
comoditate – zic eu – îi foloseşte pe chişinăuani ca intermediari.  Din 
toate cărţile, revistele, invitaţiile etc. trimise dincolo de Prut, o cotă s-ar 
cuveni şi celorlalţi,  însă ştii şi tu cum e să te baţi pentru  bucăţica ta de 
drepturi cu fratele mai norocos. Impresia de capătul lumii, de 
resemnare e dezolantă. Din ce reuşesc totuşi să facă, un mic festival 
cu recitări de poezie românească, de pildă, la noi nu se va şti nimic. 
Cei de la revistele noastre consideră că şi-au făcut datoria, cred că din 
lene, îmi pare rău că o spun, publicându-le câte unuia o pagină de 
poezii cu poză. Pulsul vieţii culturale şi artistice din comunitatea 
românească de dincolo e firav, să nu ne facem iluzii. Aşa cum e, 
trebuie însă luat în cont şi urmărit pas cu pas. O agendă ţinută la zi, cu 
mici dări de seamă dar şi cu ştiri cam la modul în care, la noi, şi-a 
rezolvat pagina a doua Observatorul cultural nu-i ceva imposibil. Şi 
totuşi aşa pare. Impresia de clopot de sticlă sub care viaţa se închide 
aproape etanş mi s-a reconfirmat la voiajul ultim, în octombrie. Altă 
poveste, care nu-i scurtă.  

– Notez, nu ne grăbim. 
–  Un autocar cu scriitori, invitaţi la aniversarea a 70 de ani de la 

înfiinţarea revistei Bucovina literară, a plecat să continue la Cernăuţi 
sărbătorirea începută la Suceava şi în acel autocar am avut onoarea 
să mă aflu şi eu. în prima parte a dimineţii,  la crucea lui Ştefan, am 
făcut şi o haltă, prilej cu care din portbagajul autocarului au fost aduse 
tăvi cu plăcinte coapte în zori  şi calde încă, pentru scriitorii drumeţi şi a 
mai fost, pentru mulţi, ocazia unei experienţe gastronomice insolite.    
I-am observat de altfel tot timpul cu interes pe cei care mergeau prima 
oară spre Cernăuţi şi, după aceea, prin Cernăuţi. Un important poet, de 
pildă, urmărea blazat peisajul care ne defila pe la geam şi tot în tăcere, 
opac, a urcat străzile în pantă din centrul oraşului. L-am chestionat: ce 
zici? Funcţionam însă cât se poate de clar pe lungimi de undă diverse 
şi n-am mai insistat după ce mi-a zis, ridicând din umeri: frumos!, 
adăugând, ca să-mi mai taie din entuziasmele mele provinciale: dar şi 
Focşaniul e frumos! Din cine ştie ce surse, el ştia despre mine că mă 
aflu grav bolnav, poate pe moarte, la Cluj şi a fost foarte surprins să mă 
întâlnească, valid, la Suceava. Nu părea totuşi pe de-a-ntregul convins 
că nu-i ascund ceva şi din cauza asta comunicarea noastră a 
conservat un ton bizar, cu numeroase elipse.   

– Despre toate astea, din motive obscure, nu se vorbeşte în gura 
mare.  Crezi că e un blocaj? Inerţii? N-ai uneori impresia, deşi e ridicol, 
că Cernăuţiul pare subiect interzis? 
 

– Cred că e din toate câte puţin, într-o mixtură blestemată. În anii 
’90, chiar la început, poetul Ion Beldeanu a scos o carte în două 
volume despre Bucovina  şi românii noştri de dincolo, cu documente şi 
mărturii culese pe teren. Tema fusese interzisă jumătate de secol şi 
adusă din uitare, scoasă la lumină, a făcut explozie, iar ucrainenii s-au 
supărat, declarându-l pe autor persona non grata şi anulându-i dreptul 
de a mai trece frontiera la ei. Asta spune multe despre inteligenţa 
urmaşilor lui Taras Bulba, care conduc marea şi frumoasa ţară vecină 
cu noi. Beldeanu s-a apărat prin contra-atac, s-au mai raliat la cauza lui 
doi-trei diletanţi, totul fără succes, după care s-a aşternut tăcerea. A 
intervenit un fel de time out care se prelungeşte indefinit. Această 
tăcere e semnificativă, cred eu, pentru proasta noastră aşezare în timp 
şi spaţiu. Întâi, că pe oamenii noştri politici care ar trebui să încerce să 
facă ceva nu se poate conta. Marea lor majoritate sunt nişte semidocţi 
caracterizaţi strict de o lăcomie  sălbatică şi care-i face surzi şi orbi la 
marile urgenţe ale epocii. Eliade a lansat, într-un text antologic, 
imaginea „piloţilor orbi”, avionul destinului nostru românesc e condus 
de orbi: situaţia de azi e identică. Noi, în ce ne priveşte, ne şi 
complacem în căinarea neputinţelor şi zădărniciei. Dar, între timp, 
istoria îşi accelerează continuu viteza. Cu Insula Şerpilor şi perimetrul 
platformei marine, cu tămbălăul de pe braţul Chilia, centrul de greutate 
s-a deplasat spre sud şi dacă, azi, spui cuiva că în satele cu populaţie 
românească de dincolo procesul de deznaţionalizare s-a agravat, 
ridică din umeri. Teza mea e că tot ce s-a făcut până acum a fost 
vânare de vânt şi iluzie optică. Întâlnirile noastre scriitoriceşti unde se 
recită poezii pline de simţire, frumoase şi se repetă de-a surda a nu 
ştiu câta oară aceleaşi fraze nu produc decât  un sentiment infernal de 
inutilitate. Școala, biserica, crâşma. Mai  trebuie să-ţi povestesc ceva. 
În programul Doinei Cernica, de la „Respirări”, din septembrie,  după 
slujba de la colosala biserică a fostei mitropolii a Bucovinei, 
transformată de ruşi, după război, în depozit de cereale şi unde am 
prins sfârşitul liturghiei, urma întâlnirea planificată de la sediul Societăţii 
pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu”. Am găsit acolo nu doar 
scriitori ci şi multă lume bună interesată şi de literatură, dar şi  să ne 
întâlnească pe noi, sosiţii din Ţară. În ce ne priveşte, după o 
prezentare succintă a fiecăruia,  unii fiind cunoscuţi, alţii mai puţin,  au 
urmat, ca în toate ocaziile de acest tip,  întrebări şi discuţie cu sala. Ca 
să nu vin acolo cu mâna goală, pentru că nu era o lansare  cu vânzare 
şi autografe, adusesem în geantă ultimele două exemplare ale 
romanului meu, păstrate acasă în rezerva strategică personală. 
Trebuia să fie o foarte modestă donaţie – în intenţia mea, în planurile 
mele himerice – făcută bibliotecii de  la Societate pentru eventualii 
interesaţi. Donaţia  mi-a fost acceptată dar, pe ocolite,  cu jumătate de 
gură, mi s-a spus că o asemenea bibliotecă nu există. Ideea mea a 
plăcut şi a fost adjudecată: cândva, cât mai curând o asemenea 
bibliotecă va lua fiinţă. Ca musafir la locul lui, nu m-am mirat cu voce 
tare şi nici n-am cerut explicaţii. Cărţile mele au rămas pe o masă şi 
presupun că de acolo vor ajunge pe mâini bune, la cineva care să le 
citească... Cineva a amintit cantităţile enorme de carte expediate 
încoace din Ţară în ultimele două decenii. Cantităţi care ar trebui să 
însemne camioane, vagoane. Există certitudinea absolută că  aceste 
transporturi au trecut  cu bine de Siret. Unde sunt ele? Nu intru în 
detalii.  Dar nici nu cred că e corect să dăm şi aici vina pe ucraineni şi 
pe sabotajele lor, fie că  o mai fi existând şi aşa ceva, fie că nu. 
Altcineva a venit cu un exemplu:  din Bucureşti sunt trimise lunar 100 
de exemplare din Viaţa Românească, livrate prin Chişinău, unde să fie 
împărţite cu bibliotecile din Ucraina.  Însă dintre localnicii de faţă nimeni 
nu avusese în mână  revista lui N. Prelipceanu şi nici n-o zărise de la 
distanţă. Apropo de donaţiile de cărţi,  cineva a observat amar:  cine 
ştie pe unde zac pachetele nedesfăcute, prin ce magazii, mucegăite şi 
roase de şoareci...! Fiind de faţă, Liviu Antonesei, directorul revistei 
Timpul, s-a oferit să trimită  regulat un număr de exemplare de la Iaşi. 
S-a oferit să suporte personal cheltuielile poştale, care nu-s 
exorbitante. Sunt sigur că i s-ar asocia şi alţii, pentru clujeni garantam 
eu. Dar cui?  Ce persoană sau instituţie  ar intermedia  operaţiunea de 
curierat, recepţie plus difuzare  spre bibliotecile interesate? De la cine 
ar veni confirmarea că treaba funcţionează? Cu cine anume să 
comunici telefonic sau pe internet fără dezertări, răzgândiri, sincope? 
Cine e de vină că cele mai simple rezolvări sună ca venind din 
cosmos, într-o limbă necunoscută? Cine are în Ţară lista nominală cu 
persoanele pe care să te poţi baza în lansarea unui proiect uşor 
aplicabil dar şi, obligatoriu, controlabil? E limba română, în definitiv,  o 
comoară, pentru noi, cum spune cântecul,  una care trebuie păstrată 
ca ochii din cap?  Sau totul e retorică goală de sens ?! Întrebări. Şi mai 
e una:  corespunde realmente  unei necesităţi o asemenea bibliotecă?  
Eu visez  la o bibliotecă-tezaur dar şi instrument de lucru de tipul celei 
din Freiburg im Breisgau de care, se vor supăra unii, am aflat că 
politrucii noştri şi funcţionărimea de la Externe nu probează prin nimic 
că le pasă sau măcar că au luat act că există! 

 

Dialog consemnat de Ion FILIPCIUC 
 

(continuare în pagina 22) 

un dialog cu 
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

TOT FELUL DE CIRCI 

 
Dacă pe lângă circa mai adăugăm şi ceva, cititorii noştri 

elimină de la bun început ipoteza că vrem să ne referim la o 
altă „circă”, un termen familiar format prin abreviere de la 
circumscripţie; substantivul are sensul de „parte dintr-un 
teritoriu (al oraşului, de exemplu), imaginată ca porţiune 
dintr-un cerc” (cf. lat. circum scribere). Astfel, există 
circumscripţii administrative (cele financiare şi electorale, 
de exemplu), ecleziastice sau militare; ne putem referi şi la 
circumscripţia unui tribunal. Dar cele care stau în atenţie 
mai des sunt cele medicale şi de poliţie (probabil pentru 
aceasta din urmă, cităm viziunea microdemografică a celor 
de la Bug Mafia: „Circa din cartier, casa tuturor”).  

Din comoditate aşadar, mai ales cea medicală şi cea de 
poliţie au devenit „circi” (plural consemnat în DOOM 2, 
care dă chiar şi genitivul: „circii”!). 

Însă noi vrem să ajungem la adverbul circa, însemnând 
„aproximativ, cam”, folosit atunci când intenţia este de a 
indica o valoare a cărei mărime nu o cunoaştem exact: ceea 
ce, trebuie spus din capul locului, face inutil un adaos de 
aproximare, de prisos, de altfel, şi când aproximativ precede 
un număr precis.  

Se pare că, uneori, nu 
mai este perceput faptul că 
adverbul acum în discuţie 
,....... 

 

GROAZA ȘI GRABA 
INCULTULUI 

 
 

Interesant (și trist) de urmărit cât de spectaculos 
contrazice româna vorbită tendințele ce guvernează 
evoluția tuturor limbilor europene! Pe continent, deviza a 
fost și rămâne simplificarea, limpezirea și împuținarea 
regulilor, unificarea pronunțiilor – totul petrecându-se, 
desigur, între limitele normelor acceptate oficial și validate 
în timp. Și-n vreme ce alții se străduiesc să simplifice, noi 
complicăm: inventăm construcții aiuristice, schimbăm 
nepermis accentele, punem în circulație reguli atât de 
„adânc” pritocite, încât nimeni nu mai poate să afirme  
că-i deplin cunoscător al gramaticii uzuale, transplantăm 
parazitar în vorbirea curentă formule de cancelarie proprii 
veacului XIX (cererea nu mai este semnată de Ionescu, 
ci... DE CĂTRE Ionescu), protejăm ilogic și inutil cacofonii 
inexistente („eu, CA ȘI rector”...), totul trădând nesi-
guranța incultului, groaza de a nu fi „în trend” și 
dezarmanta ușurință cu care sunt preluate prostiile altora 
în spiritul  zicerii „noi vorbim, nu gândim!” Numele proprii 
constituie un argument al continuității românilor în spațiul 
mioritic. Idioțenia mutării accentului pe o penultimă silabă, 
de fapt, inexistentă (Gră-di-ná-ru, sau Gră-di-ná-riu, are, 
corect, patru silabe, Gră-di-na-rí-u, ilicit, cinci) rupe o 
legătură firească, datând de secole, dintre generațiile de 
purtători ai aceluiași nume de familie. Cum adică, pe 
bunic îl chema Pes-cá-ru, ori Pes-cá-riu, iar pe nepot, 
Pes-ca-rí-u? De unde și până unde, care lege a foneticii 
justifică astfel de evoluție? Nici una! Și fiindcă, cum 
spunea Creangă, „prostul când nu încape în bortă, își mai 
leagă și-o tidvă de coadă”, iată că ne-am apucat să 
schimbăm, cu de la noi putere, și accentuarea numelor 
proprii din alte limbi ale familiei latine: Spadásio devine, în 
pronunția lumpen-crainicului afon Ilie Dobre, Spadasío - și 
tot așa înainte! Evident, radioul poartă mare parte din vina 
pentru pocirea limbii vechilor cazanii.Truda institutelor 
însărcinate cu pescuirea erorilor de vorbire la microfon se 
consumă, de fapt, în gol. În pofida repetatelor semnalări, 
pe post se pronunță tot „ora doisprezece”, „mingea este 
respinsă de către bară”, cutare „ca și arbitru” etc. etc. 
Decât liste de greșeli înaintate în van conducerii radioului, 
mai bine ar ieși grămăticii pe post, spre a invita poporănii să 
evite greșeala cutare, indicând pronunția corectă.  

 

 ION CREANGĂ,   
„OAIA CEA RĂTĂCITĂ” 

 
 
 
 
 
 
 
 

În 1871, prin decizia Consistoriului ieşean, Ion 
Creangă a fost despopit (zice G. Călinescu, în Istoria 
literaturii române...) sau înlăturat din diaconie. Tot atunci 
şi-a pierdut şi postul de învăţător la Şcoala primară de 
băieţi nr. 1, de pe str. Română, din Iaşi. Ca să 
supravieţuiască, îşi deschisese dinainte un debit de 
„tiutiun”, ţigări şi timbre. Ierarhia clericală nu-l scapă însă 
din vedere. În 1872, consistoriul îi cere, printr-o scrisoare, 
să probeze că „a părăsit semnele de cleric sfinţit” 
(potcapul şi anteriul). Revoltat, Creangă adresează 
Consistoriului următorul răspuns: 

„Ei bine, Onorabile Părinte Preşedinte, dacă oprirea 
mea pentru totdeauna de a oficia ca diacon, prin care am 
fost lovit în dreptul şi existenţa mea de la biserică, precum 
şi lovirea mea în poziţiunea mea dela şcoală – unde am 
lucrat şi mi-am sacrificat sănătatea – motivată din adresa 
Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit cătră d-l Ministru al 
Instrucţiunii, m-a pus în poziţiune de a întreprinde orice 
ocupaţiune onestă cu care să-mi pot agonisi pânea de toate 
zilele – după cum fiecare creştin e dator a o cere pentru o 
zi numai cum ne învaţă rugăciunea domnească – socotiţi 
că vă dă dreptate a mă urmări ca diacon – fie! 

Aveţi dreptul şi datoria a căuta oaia cea rătăcită… Însă 
eu mă măgulesc a crede că modesta-mi purtare relativ la 
nedreptăţile ce mi s-au făcut de către superiorii clericali 
de aice, cărora nu li pot zice alta decât: „Iartă-le lor, 
Doamne că nu ştiu ce fac!” – va fi aprobată de opiniunea 
publică luminată, şi că sub cuvintele pentru totdeauna 
nimeni nu va înţelege numai un an de zile după cum vă 
siliţi a face să se creadă decât numai Sfinţia Voastră, după 
fantasticul dicţionariu, ce se vede că posedaţi. 

După cum văd, parcă mi-aţi imputa modesta-mi şi 
onesta ocupaţiune ce am întreprins, care cred că nu-mi 
face neonoare; atât mie cât şi Sfinţiei Voastre, care Vă 
aşteptaţi poate a întreprinde contrariul.  

Tot prin prezenta invitaţiune mi se mai zice, că sunt 
chemat a da probe, dacă am părăsit semnele de cleric 
sfinţit? Toată lumea ştie că acele semne se îmbracă de 
către clericii sfinţiţi, numai în biserică, şi, după finirea 
sfântului oficiu, iarăşi se depun în biserică la locul lor. 

Deci, eu iarăşi, voiu cuteza a mă numi modest, căci 
dendată ce mi s-au interzis acele semne de către superiorii 
mei – iarăşi într-un mod arbitrariu – n-am mai cutezat a 
mă mai atinge de ele, prin urmare, nu eu le-am părăsit – 
după cum aţi lăsa a se presupune ci superiorii mi le-au 
luat.  

Vedeţi dar, Onorabile Preşedinte – şi raportor tot 
odată – că piatra cu care voiţi a arunca în mine, se 
întoarce asupră-Vă.” (I. Călugăru, în „Vremea”, 20 oct. 
1935, p.19) 

Subliniind, cu demnitate, că nu greşelile sale, ci 
arbitrariul superiorilor a dus la îndepărtarea din rândul 
clericilor sfinţiţi, Creangă va depune potcapul şi anteriul 
de diacon. Se zice că a trimis la Mitropolie potcapul şi 
anteriul cu vorbele: „De la această biserică mi s-au dat, la 
această biserică le dau.” (G. Călinescu, op. cit., p. 479) 

Scoaterea din rândul clericilor i-a dat libertatea de a-şi 
manifesta adevărata fire. „Oaia rătăcită” se va afirma pe 
câmpul literaturii. 

T. D. L. 

poate fi folosit doar în aceleaşi situaţii ca şi vreo, în jur 
de…, aşadar când numărul sau cantitatea nu sunt exact 
cunoscute (vezi şi a aproxima „a determina, cu o mică 
eroare, valoarea unei mărimi”).  

Dovada: aproximările cel puţin naive din exemple cum 
sunt „Tabăra era formată din aproximativ cinci corturi albe, 
în care un număr de aproximativ 20 de bărbaţi se 
pregăteau…” („Ziarul necenzurat”, Baia Mare, internet, 
arhivă); „În curtea Mitropoliei au fost amenajate 
aproximativ cinci corturi militare, care pot adăposti 
aproximativ 30 de pelerini…” (Real TV, 12.10.2006); cf. şi 
„aproximativ 327 metri patrati”, sau „Inchiriez apartament 
cu 1 cam, suprafat aprox. 42 mp, renovat recent, complet 
mobilat” (aşa se scrie în multe mesaje de pe internet; de, 
scriere „emailată”). 

Dacă este normală aproximarea, de vreme ce nu s-a 
făcut numărătoarea bărbaţilor sau a pelerinilor despre care 
se vorbeşte în propoziţiile de mai sus, în celelalte cazuri am 
putea oare avea în vedere vreo patru corturi şi jumătate, ori 
cinci bucăţi şi vreun sfert? Şi despre ce aproximare mai 
poate fi vorba când s-au măsurat exact 327 de metri, 
respectiv „42 mp”? 

Ne putem confrunta şi cu o aproximare rotunjită, într-
adevăr, dar cam... dubioasă: „Vand aprox 160 de monede si 
banknote...” (dar piesele de colecţie se numără; cel mult s-ar 
putea aproxima, favorabil, prin „peste 160 de…”) sau „vand 
lant argint aprox 75 grame” (dacă tot ai folosit cântarul, de 
ce să… bagi necunoscute? poate din teama că argintul s-ar 
mai evapora între timp !?). 

Întrebuinţarea improprie a cuvântului aproximativ ne-a 
adus aminte o formulă piezişă cu circa, prin care profesorul 
de geografie de la liceu ne punea în... valoare necunoaşterea 
unor date ce credea el că trebuie reţinute exact; elevul: 
„Suprafaţa Chinei este de...” (pauză prelungită); „Numărul 
populaţiei este de...”; profesorul: „Foarte bine, am înţeles; în 
ambele cazuri, circa şi ceva!”. 

Vechea glumă didactică este prezentă şi azi, la alte 
niveluri, dar cu aceeaşi intenţie; iată enunţuri dintr-un ziar şi 
dintr-un mesaj de pe blog: „…după termene şi proceduri 
judiciare care pot ţine circa şi ceva ani, o să vedem un fâs!” 
(în discuţie moştenirea de la o celebră „mătuşă T.”); „Nu 
stiu daca imi poti spune un pret aproximativ (circa si ceva), 
terenul este inspre periferie, nu inspre oras”. 

Ne-ar rămâne să combinăm o formulă „aproximativ 
circa şi ceva”, pentru ca totul să fie şi mai limpede!  

 

                                      Stelian DUMISTRĂCEL 
 

Numai că dum-
nealor, grămăticii, au 
preocupări mult mai 
înalte  decât   școlirea 

vorbirii nației, ei se străduiesc să descopere mereu, până-n 
pragul ridicolului, noi și noi adieri de nuanțe sintactice, pe 
care le botează prețios și pretențios, preschimbând 
gramatica într-un cumplit meșteșug de tâmpenie. S-a 
statuat, astfel, existența (de pildă) a zeci și zeci de alte 
tipuri de completive, deși-i clar că la acest etaj al sintaxei 
orizontul investigării rămâne infinit. În loc să fixeze câteva 
realități având cuprindere generalizatoare, lucrări de 
doctorat taie firu-n patru’ș’patru, stabilind că, alături de 
completivele știute din bătrâni (directă, indirectă, de timp, 
de cauză, de efect...) mai ființează completiva modală de 
măsură progresivă, completiva concesivă propriu-zisă, 
completiva opozițională cu caracter specific și tot așa 
înainte, până la complicata „reluare corelativă ca posibil 
raport apozitiv”. Încă puțin și se va ajunge la completiva 
modală de scărpinare pseudo-ascendentă bilaterală 
concupiscentă, fiindcă tot soiul de nuanțe pot fi identificate 
în continuare până la paștele cailor! Strădania lingviștilor 
pare mai degrabă canalizată către a arăta de câtă 
adâncime și deșteptăciune scormonitoare sunt capabili, 
taman împotriva a ceea ce s-ar cuveni cu folos pragmatic 
să facă: simplificarea (rațională) a gramaticii, eliminarea 
excesului de normare, fixarea și consolidarea regulilor de 
bază, nu încâlcirea lor. Cum apare alt tratat, cum se 
schimbă denumirile și normările încetățenite! Subiectul, 
cică, și-a încheiat misia logică și legică de secole, nu mai 
este parte principală a propoziției, ci un soi de complement 
mai special! Articolul este și el mătrășit și re-poziționat. 
Puținele reguli rămase, de bine, de rău, în relativa știință de 
carte a românului de rând, devin caduce și inoperante. De 
fapt, constatăm că nu mai știm gramatică – mereu, ceea ce 
știm... nu se mai poartă! 

           cronicar

CRONICA 
LIMBII 
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DE CÂTE ORI NE SCHIMBĂM ÎNTR-O VIAŢĂ 
 

de câte ori ne schimbăm într-o viaţă? 
niciodată, răspunde mulţimea, 
în fiecare zi, răspund oamenii 
tu ce crezi: 
rămâi neschimbat, 
când totul se schimbă în jurul tău, 
când în fiecare zi te schimbi 
sau te schimbi neîncetat, în fiecare zi, 
deşi aceiaşi rămân părinţii tăi, 
rudele tale, casa ta 
şi copilăria ta neschimbată rămâne? 
astăzi am întâlnit un nou chip al tău 
dar nu pot afla dacă îl ştiam de multă vreme 
sau chiar dacă nu l-am inventat, pe loc, 
după ce nu mi-ai răspuns la mai multe e-mailuri 
şi la câteva mesaje pe skype 
(SMS-uri nu ţi-am trimis) 
cine se schimbă: tu sau eu, un altul sau tu? 
mi-e teamă că, în curând, nu te voi recunoaşte 
că, în curând, nu te voi mai întâlni 
că, în curând, nu voi mai avea pe cine să-ntreb: 
de câte ori ne schimbăm într-o viaţă? 
de câte ori? 

 
 

ȘI VINE O ZI 
 
şi vine o zi când totul se clatină, 
când nu mai înţelegi nimic 
din ce se întâmplă 
din ce ţi se întâmplă 
cine ţi-a însoţit paşii până acum? 
ce vedeai, ce înţelegeai? 
de ce nimic nu mai stă în picioare, 
unde a dispărut chiar duşumeaua? 
de ce vecinii nu te mai văd, 
nu te mai salută, 
nu-ţi mai răspund, 
chiar dacă eşti un bun vecin, 
de ce prietenii au mereu, acum, 
telefonul închis? 
în State, băncile au început să se trezească, 
în EU abia de se prăbuşesc 
în State oare vecinii ar fi mai amabili, 
în State aş putea investi în prietenie? 
cine i-a spus lui dostoievski că în secolul 21 
poţi cădea, decădea mai adânc 
decât în veacul 19, 
de unde-a ştiut? 
cât există lumea în jurul tău 
şi cât există în imaginaţia ta? 
împotriva cui te revolţi acum: 
împotriva lumii din viaţă 
sau împotriva lumilor tale? 

 
 

ALIA-HACHI 
 

încă nu am plecat 
tu mă aştepţi deja 

 
 
 

 
 

POVESTE DIN ERA NOASTRĂ,  
CU ALIA-HACHI, MIRACOL CONTINUU 
 

când ai venit către mine, 
pentru prima dată am zărit moartea : 
erai preafrumoasă... 
dintr-odată, moartea, 
care se adăpostea mereu în altă parte, 
odată cu tine 
mi s-a arătat 
Alia, singura moarte 
pe care am datoria să o trăiesc 
până la capăt, 
moartea mea, 
bucuria mea. 

 
 

RĂZBOIUL FIECĂRUI OM CU LUMEA 
 

până la urmă, vine un moment 
în care nu mai suntem de acord cu lumea noastră 
dorim să protestăm, 
să dăm cărţile pe faţă, 
dorim să arătăm întreg adevărul 
care se vede din partea noastră 
poate ca în momentul acela suntem cei mai curaţi 
şi 
mai aproape de dumnezeire 
echilibrul dispare, 
echilibrul reapare 
şi războiul nostru cu lumea 
se pierde 
în ceaţă 
priveam coroanele de pe sicriul lui 
ştefan iordache 
şi mă aşteptam în fiecare clipă 
să-l zăresc pe actor asistând obosit, 
franc şi trist, 
la propria-i înmormântare 
când se va încheia 
războiul lui ştefan iordache cu lumea? 
împreună cu florin piersic, 
priveam coroanele de pe sicriul lui 
ştefan iordache... 
gheorghe dinică plângea fără lacrimi, 
adrian păduraru se instalase în tulburare 
cu o înţelegere secretă a lumii 
pe care i-o bănuiam, 
florin piersic semăna uimitor cu ştefan iordache 
cel din urmă cu un an, 
în ultimul rol, şi părea mut... 
toţi trei, iniţiaţi, întrebau: 
când se încheie războiul omului 
cu lumea asta? 

 

 

 

SLUGĂ VERTICALĂ ŞI INFAILIBILĂ  
MI-AM DORIT SĂ DEVIN 

 
stăpân luminat şi plin de vanităţi absente 
am visat să ajung 
– sluga perfectă, stăpân delicat şi infinit prevenitor – 
locurile mele calde, 
adăposturile mele din cele mai tragice zile. 
într-o zi, într-un ciob uitat, 
am zărit un chip desfigurat de slugă-stăpân 
şi de stăpân-slugă 
(a fost ultimul spectacol grotesc, 
înfiorător, 
pe care l-am contemplat…) 
undeva, aproape, dar de neatins, 
o doamnă cu glas de catifea frumos mirositoare 
îmi vorbea cu o dicţie rară pe un ton mângâios şi 
atât de lipsit de vanitate 
încât 
am adormit 
şi nu vreau să mă mai trezesc în ruptul capului… 
... nici măcar cu tinereţe fără bătrâneţe! 
glasul incredibil de adevărat 
cu miros de catifea cerească 
ar putea dispărea pentru totdeauna, 
după confuza mea trezire 
slugă verticală, stăpân delicat... 
188 
în vocea aceea trăiesc de minune 
ca-ntr-o poezie scrisă de Nero 
Nero chiar luna trecută s-a rătăcit 
într-o măcelarie din Nicolina 
şi cred că, deja, a murit înfometat 

 
DUPĂ CE AI SPART VAZA 

 
asemeni prinţului Mâşchin, 
am fost avertizat, 
multă lume m-a dăscălit 
cum să mă îndepărtez în vârful picioarelor 
şi să nu sparg vaza 
în lupta cu dorinţa 
de a-i asculta, 
altcineva a câştigat 
după ce am spart vaza, 
tuturor le-am părut suspect, 
în zadar a fost căinţa mea, 
în zadar de fapte virtuoase 
m-am apropiat... 
toate celelalte 
mi-au fost uitate, 
dar nimeni nu a uitat 
şi nimeni nu uită seara în care, 
dorind să o apăr de oricine ar fi putut să o atingă, 
am spulberat-o 
de atunci, în fiecare zi, aceeaşi vază, 
mereu aceeaşi 
cade răpusă 
de dorinţa mea de a o proteja 

 
VINOVAT 

 
sunt vinovat pentru toate păcatele omenirii 
pe mine judecaţi-mă pentru tot 
pe mine condamnaţi-mă pentru o bătălie pierdută 
si pentru lumea pe care nu am creat-o 
deşi pot. 

 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

DORIN POPA 
Născut la 5 iulie 1955, în Ştiubieni, judeţul Botoşani. Conferenţiar în cadrul 

Departamentului de Jurnalistică şi Ştiinţele Comunicării, Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi. 
Doctor în Ştiinţe Umaniste, specialitatea Filologie. Master în Jurnalistică. Licenţiat al 
Facultăţii de Fizică. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. Bibliografia sa cuprinde 
volume de poezie, de publicistică, precum şi cărţi de specialitate în domeniul ştiinţelor 
comunicării. Tradus şi antologat, demersul liric a lui D.P a fost răsplătit cu importante distincţii 
şi premii naţionale şi internaţionale. Cea mai recentă carte, antologia Povestea mea – Alia 
Avatar (Colecţia Poeţi contemporani, Editura Dacia XXI, Cluj-Napocca, 2011). 

 

 
„Cine vrea să-l cunoască în adevăr pe Dorin Popa se poate înşela pornind de la personajul care se mişcă 

printre noi. Poet şi publicist, dascăl de la un timp şi om al cetăţii, când retractil şi tăcut, când agresiv şi 
dezinvolt, el trebuie abordat mai ales prin cărţile sale, fie acestea de poezie autentică, repede impusă în 
peisajul nostru literar, de convorbiri cu personalităţi ale timpului sau de comentarii politice şi culturale. Nota 
lor comună, cea mai frapantă, e căutarea insistentă a adevărului, oricât de dureros în spaţiul social ca şi în cel 
lăuntric”. 

Alexandru ZUB 
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„Să nu vă irite că scriu atât de mult despre mine; îmi sunt 

personajul cel mai la îndemână” (Miguel de Unamuno) 
 
27 februarie 2009 
E vineri, o zi însorită de femartie din zori şi până-n asfinţit. O 

fată cântă pe stradă O sole mio! Câinii vagabonzi (comunitari?) mă 
privesc concesivi, cu totală deferenţă. Se anunţă o zi bună, îmi spun 
pe drumul dintre parcarea Centrului Cultural şi biroul meu. Sunt 
întrunite toate premisele pentru o zi bună. Prin faţa geamurilor 
defilează fete frumoase dar şi urâte, înalte dar şi mai puţin, suple 
dar şi cu fundul cât barajul Vidraru. Însă mama, la plecarea de 
acasă, m-a învăţat să fiu modest şi să văd partea plină a paharului. 
Aşadar le văd doar pe primele: suple, înalte, frumoase şi devreme 
acasă. Acasă la cine?... * Expediez un prim lot de 60 de reviste 
scriitorilor şi colaboratorilor din ţară. Pentru cei ce-mi cuantifică 
munca de zi cu zi, trebuie să detaliez puţin procesul tehnologic: se 
iau 60 de plicuri A4 şi li se taie colţul cu foarfeca pentru a atrage 
atenţia celor de la poştă că e vorba de tipărituri (acestea 
încadrându-se la alt tarif); se lipesc pe ele 60 de etichete şi 60 de 
timbre, se umplu cu gazetele de rigoare, se lipesc şi se cară cu 
braţul la lungile şi roşiile cutii de corespondenţă din pasajul 
oficiului poştal 1. M-am întors la redacţie cu sentimentul datoriei 
împlinite. Ce ziceam eu, se anunţă o zi bună. * Dar după ce-am citit 
zece pagini din Sindromul Santorini, însemnări de călătorie de 
Viorel Pătraşcu, visând cu ochii deschişi la însorita Grecie, primesc 
un mesaj pe mail din care aflu că iubitul meu colaborator Liviu 
Ioan Stoiciu, de la Bucureşti, reclamă că n-a primit numărul pe 
ianuarie. Ei, şi de păcatele Poştei Române tot eu trebuie să 
răspund.* Primesc o cronică semnată conf. univ. dr. G.D. Iscru 
despre volumul Premisele istorice ale tehnicii moderne româneşti, 
ed. a II-a, AGIR, Bucureşti, 2007 (940 p.) de prof. univ. dr. ing. 
Nicolae Leonăchescu. Citesc atent şi aflu că avem de-a face cu o 
„lucrare fundamentală”, că „pentru inginer cuvântul de ordine este 
măsura”, că în volum îşi găsesc loc onorabil profesorii şi studenţii 
„Şcolii de Poduri şi Şosele Bucureşti” şi alte asemenea lucruri 
folositoare şi instructive. Dar, ce să facem cu un asemenea studiu la 
o revistă de cultură? Probabil că a fost direcţionat greşit mail-ul. * 
Dl. prozator şi prof. univ. dr. Mihail Diaconescu, primul redactor-
şef al revistei, îmi transmite că mai doreşte un exemplar din 
numărul pe ianuarie. Ca un Akaki Akakievici, mă execut. * Cu 
câteva zile în urmă, poetul Adrian Suciu mi-a trimis o frumoasă 
poezie pe care i-am promis că i-o vom publica în schimbul 
promisiunii că nu va apărea în altă parte. La ora 12:41, secretara de 
redacţie, mai vigilentă decât mine, îmi semnalează apariţia textului pe 
poezie.ro. Hm! Seriozitate de poet! E vineri, e soare, se anunţă o zi 
bună. * M-au vizitat în redacţie pentru a primi câte un exemplar din 
„Argeş” nr. 2, apărut ieri, scriitorii şi colaboratorii Alex. Arcaşu, 
Petru Pistol, Nicoleta Popa, cu care m-am întreţinut câte două minute 
şi jumătate discutând despre draga de literatură şi despre vremea 
frumoasă de afară a zilei de vineri 27 februarie 2009.  

 
2 martie 2009 
Mirosul inconfundabil al cafelei de luni dimineaţa! Dacă e unul 

persistent, înţepător, îţi zici, dar şi plăcut, în general, vei avea o zi 
fructuoasă la serviciu, o săptămână cu spor, la serviciu, acasă. Ei 
bine, în această dimineaţă de luni, 2 martie 2009, în pasajul de la 
Casa Cărţii aroma de cafea te scoală din morţi. * Istoria lumii scrisă 
cu trădări, cu paricid, cu fratricid: „Iar când au trecut Madianiţii pe 
acolo, fraţii au tras şi au scos pe Iosif din puţ şi l-au vândut pe el 
Ismaeliţilor cu douăzeci de arginţi. Şi aceştia au dus pe Iosif în 
Egipt” (Facere, 37,28). * Superb vers de Ştefan Petică: „Fântâna e 
o noapte, tăcerea un abis”. * Citesc – pentru rubrica Mozaic din 
„Argeş” nr. 3/2009 – Litere nr. 1/ianuarie 2009, revistă în care 
Tudor Cristea analizează excelent Istoria critică… a lui Manolescu: 
„Capitolul cel mai penibil din întreaga lucrare este cel închinat lui 
Eminescu, unde multe dintre susţineri se sprijină pe o carte a lui 
Caius Dobrescu, textul începând, pur şi simplu, cu evocarea plină 
de simpatie a «cazului Dilema». Ceea ce spune totul. 

Aici critica mereu pusă pe harţă, apostrofările, punerile la punct 
aproape retorice se observă mai mult ca în altă parte, împreună cu 
superficialitatea abordărilor şi cu aspectul foiletonistic. Obsesia 
principală este mitul Eminescu, pe care N. Manolescu vrea să-l 
demonteze (în ideea justă, împinsă, totuşi, prea departe în susţinerile 
critice, că „orice formă de cult este mortificantă”). Respingerea 
obstinată a ideii unui Eminescu plutonic (şi ieşit din aria 
Biedermaier) este parte componentă a acestui demers. Luând în 
considerare eventualul gust al tinerei generaţii (aspru văzută în 
postfaţă!) criticul mută (ca şi în alte părţi) accentele, punând 
Antropomorfism în locul textelor grave şi Mai am un singur dor 
(poezie evident importantă, considerată însă adevărata capodoperă), 
în loc de Odă (în metru antic), ilustrativă, cică, pentru „poezia de 
concepte goale”. Pe de altă parte, criticul pare a se certa cu toată 
lumea care crede altceva despre Eminescu, condamnă exegezele ca 
pe ceva pedant şi inutil, iar când e de acord că I. Negoiţescu a dat, 
alături de Maiorescu şi Călinescu, o interpretare valabilă, se 
străduieşte s-o contrazică la fiecare pas.” * Mă sună dragul de George 
Vulturescu să-mi mulţumească (tot el!) pentru secţiunea de 5 pagini 
pe care i-am făcut-o în ultimul număr de revistă. * În şedinţa de 
redacţie de luna trecută, dl. director a sesizat faptul că, de când sunt 
redactor-şef, nu mai există ecouri la revistă. Hm! Va trebui să mă 
acopăr de referinţe şi le voi consemna în acest raport de activitate. 
Astfel, în numărul pe ianuarie al revistei Timpul de la Iaşi, Liviu 
Antonesei pomeneşte de interviul meu cu Adrian Alui Gheorghe, în 
care poetul de la Neamţ face o lungă listă a autorilor absenţi din 
Istoria critică… a lui Manolescu, atrăgându-i-se atenţia că e vorba, 
totuşi, de „lista lui Manolescu”… Iar în secţiunea intitulată Îmi plac 
revistele din provincie, Antonesei consemnează şi revista noastră cu: 
„foarte bune interviurile lui Dumitru Augustin Doman cu membrii 
generaţiei 80”. * Ne trimit Al. Th. Ionescu şi Ştefan Ion Ghilimescu 
cronici la Istoria… lui Manolescu. Cum mai avem una de la Viorica 
Răduţă, vom face o secţiune-dezbatere: evenimentul editorial al 
anului 2008 în dezbatere. Deşi noi am publicat poate cel mai prompt 
şi cel mai mult despre carte până acum. Iată că oricât aş încerca să iau 
distanţă faţă de cărţoiul prezidentului USR, nu reuşesc. Trec prin 
redacţie Mircea Bârsilă şi Leonid Dragomir şi tot despre asta vorbim, 
deşi îmi propusesem să mă dezintoxic. * Acestea toate le-a văzut,   
le-a citit, le-a făcut DAD în această zi de început de săptămână, de 
lună şi de… lume (?) la Centrul Cultural (CC) din Casa Cărţii Piteşti. 

 

Marţi, 3 
Este ziua Sfinţilor Mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc, 

desigur nişte foşti oameni buni. Asta să însemne că e o marţi cu trei 
ceasuri bune? Plus unu, dacă avem în vedere că e şi ziua lui Ion 
Iliescu? * Corectez pagina lui LIS din Argeş nr. 3. Textul e ţesut 
mărunt pe o temă dragă lui: 666, numărul Fiarei. * Scriu o recenzie 
despre volumul Teama de toamnă de Gheorghe Păun; poezii în buna 
linie a poeţilor interbelici, cu toate ale lor (ritm, rimă, metafore…), 
dar şi ludice, dar şi în pseudomanieră folclorică. Nota bene pentru dl. 
director-verificator-de-condică-la-8,05: cartea am citit-o aseară acasă, 
pe strada Vlad Ţepeş din Curtea de Argeş. * Ioan Groşan mă anunţă 
pe mail că nu poate răspunde la chestionarul meu de la rubrica 
Optzecismul văzut din interior pentru că e la Bruxelles. Trebuie să 
găsesc pe altcineva. Gabriel Chifu îmi spune la telefon ca încă nu 
poate răspunde acum pentru că se află într-o perioadă nu tocmai 
liniştită. Îl contactez pe Al. Cistelecan care-mi promite, dar cu 
scriitorii nu se ştie niciodată. Însă pe seriozitatea de ardelean a lui Cis 
mă bazez. * Mă sună poetul Aurel Udeanu de la Târgovişte să-mi 
mulţumească pentru că i-am trimis revista. Iată, că unii poeţi 
recunosc munca mea de secretar. * Totuşi, există ecouri la „noul” 
Argeş! În revista Discobolul de la Alba Iulia, nr. 130-131-132/oct.-
nov.-dec. 2008 se scrie: „Argeş deschide o nouă rubrică: Optzecismul 
văzut din interior. Primul optzecist chestionat de Dumitru Augustin 
Doman este Gellu Dorian…” Apoi, se citează din interviu preţ de 
două coloane de revistă… 

 

Miercuri, 4 
De câte ori mă apucă dorul de ducă, pun mâna şi mai citesc 15-

20 de pagini din Sindromul Santorini, însemnările de călătorie din 

 

Născut la 29 august 1953, la Șovarna, jud. Mehedinți. Romancier român, membru al 
Uniunii Scriitorilor din România. A debutat în revista „Orizont”, în august 1973, cu o 
povestire. A publicat în: „Luceafărul”, „Convorbiri literare”, „Manuscriptum”, „Orizont”, 
„Cronica”, „Ramuri”, „Calende”, „Argeș”, „Ziua literară”, „Familia”, „Viața românească” etc. 
A fost redactor la „Zig-Zag” (1990), „Expres Magazin”(1991-1992), „Evenimentul 
Zilei”(1992-1997). Timp de 5 ani a fost redactor șef la revista „Calende” (1996-2000). În 
prezent este redactor-șef la revista „Argeș”. Premiul anual de proză al revistei 
„Luceafărul”(1978); Premiul de proză la festivalul „Tudor Arghezi”(1979); Premiul de 
debut în volum al Editurii Albatros (1983); Premiul I la Festivalul național de proză satirică 
„Vasile Militaru” (2008); Premiul Cartea Anului 2008 pentru Moartea noastră cea de toate 
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Concetățenii lui Urmuz a Filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor (2008). Cărți publicate: 
Povestiri cu contrapunct, 1985; Sfârșitul epocii cartofilor, 1999; Meseria de a muri, 2007; 
Concetățenii lui Urmuz, 2007; Moartea noastră cea de toate zilele, Iași, 2008. 
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akaki akakievici 2009

Grecia ale doctorului Viorel Pătraşcu, din insulele Greciei – 
minunate, sunt convins. Când voi avea bani (?), voi reface traseele 
domnului doctor. * Poeţi care doar trec prin biroul meu, ca rapidul 
printr-o haltă de câmpie: FŞ, VP. Dar Cezar Mazilu trece să mă 
întrebe cum poate face să publice nişte poezii în „Argeş”. În primul 
rând aducându-le sau trimiţându-le, îi răspund. Pe urmă, mai vedem, 
mai discutăm. * Pentru rubrica Mozaic (ei, doar pentru asta, nu şi 
pentru că-mi place? hm! dar fiind vorba de un raport de activitate…), 
citesc Adevărul literar şi artistic de astăzi. Din interviul cu Ştefan 
Agopian, proaspăt „clasic în viaţă” prin recent apărutele Opere în 
două volume la Polirom: „– Cum te simţi ca „scriitor minor” în 
Istoria… lui Manolescu? – Mă simt foarte confortabil; Istoria – 
mare, eu – mic, deci pot să mă mişc lejer.” 
 

 Joi, 5  
Cum deschid computerul, citesc un mesaj de la Leo Butnaru, 

tânărul sexagenar de la Chişinău: „Ave, Augustin! Mulţumesc mult 
că mi-ai făcut loc într-un număr de revistă atât de consistent. Îţi urez 
o primăvară fascinantă! Fratern, Leo”. Un om luminos din Negureni, 
acesta este Leo, o oră cu el la o tacla înseamnă încărcarea bateriilor. 
Are energie pozitivă să dea la o ţară întreagă. * Sintagmă de Eugen 
Ionescu dintr-un articol despre Arşavir Acterian: „focurile de artificii 
ale vanităţii literare”. * Un banc care arată că românul s-a născut 
cinic: – Cum se pune corect accentul: cultúră sau cúltură? – În 
România nu se pune accent pe cultură. * Înainte de a ne-o trimite pe 
hârtie, cei de la Iaşi ne trimit Dacia literară pe mail. Unde e 
Kogălniceanu să vadă minunea?! 
 

Vineri, 6 
Cum biroul meu este deschis ca o vitrină spre pasajul din Casa 

Cărţii, îmi rezerv, la cafea, cinci minute să privesc trecătorii. Azi-
dimineaţă, în intervalul 8:15-8:30, am văzut: un domn de vârsta a 
treia ca un butoi care plimbă deasupra un dovleac alb şi ţepos; o fată 
suplă şi înaltă – o amforă cu zulufi; o doamnă în palton roşu-vişiniu – 
o găleată răsturnată mişcată legănat de cineva ascuns în ea (o 
maimuţică, un căţel…); cerşetoarea de la colţul clădirii, mergând la 
serviciu – o glastră vag cilindrică din care iese inform un cactus; o 
tânără doamnă (domnişoară?) – o sticlă lungă de şampanie cu pălărie 
verde… Şi alte şi alte recipiente, vase, boluri de carne şi haine trec la 
deal şi la vale prin faţa biroului meu cu uşi de geam… * Mă 
înregistrez în „caietul de deplasări” (addenda de la condica de 
prezenţă), unde trebuie să completez nişte rubrici, cu numele, ora 
plecării, ora sosirii, locul unde merg, motivul deplasării, ce am 
rezolvat, apoi plec să mă documentez pentru rubrica mea La Strada 
din Informaţia piteştenilor. Pe o ploaie măruntă, merg în Strada 
Justiţiei şi-mi iau note. E o ne-stradă aceasta, un non-lieux, ca să-l 
citez pe etnologul francez Marc Auge, adică un „spaţiu de anonimat” 
sau, cu vorbele lui Sadoveanu, locul unde nu se întâmplă nimic. O 
stradă-parcare. Mă opresc într-un bistro, iau o omletă, o bere şi o 
cafea şi-mi scriu rubrica acolo, în acordurile muzicii Madonnei de la 
plasma din perete. * Observaţie subtilă, în fond corectă, de Gheorghe 
Grigurcu, în ultimul număr din Familia: „Un imaginar al 
imaginarului ce se parazitează pe sine. La asta duce deliciosul 
alexandrinism”. * Vineri fiind zi… scurtă, nu mai am suficient timp 
să termin de corectat paginile din revistă. Iau şapte dintre ele acasă, să 
le cosmetizez în week-end. 

 

Luni, 9 
Posibil titlu: Vinul lui Dumitru Ungureanu este aliment. 

Săptămâna trecută, o seară întreagă m-am hrănit – de unul singur – 
cu un litru şi jumătate de vin marca DU, vin denumit molan sau 
zaibăr. * Dacă ieri a fost ziua femeii, astăzi e, desigur, a bărbatului. 
Când ar putea fi dacă nu astăzi, când sunt comemoraţi cei 40 de sfinţi 
mucenici din Sevastia? Cu atât mai mult cu cât tradiţia spune că 
astăzi se beau 40 de pahare. Iar vremea e însorită, de primăvară 
adevărată. * Aflu de la Gheorghe Păun cum se face un raport de 
activitate la ei, la cercetătorii în matematică. E vorba de o anecdotă 
care circula în legătură cu o colegă matematiciană americană, că el   
n-a semnat niciodată condica şi n-a avut program. Aşadar, raportul de 
activitate al matematicienei suna astfel: „Luni – Mă gândesc toată 
ziua la o formulă. Marţi – Continui să mă gândesc la formulă. 
Miercuri – Aprofundez ipotezele pentru formulă. Joi – Formula este 
aproape gata. Vineri – Dimineaţa dau forma finală a formulei. La 
prânz îmi dau seama că am fost pe un drum greşit şi şterg tot. Voi 
reîncepe luni”. * Leo Butnaru îmi trimite paginile de jurnal refăcute, 
restilizate, re…, spre disperarea secretarei de redacţie care muncise la 
pagina pe martie, iar eu îi făcusem corectura. Dar, colaboratorul 
nostru, stăpânul nostru… Şi fiind vorba de Leo, chiar că nu 
mârâim… 

 

Marţi, 10 
La prima oră, comit pe blog următoarele: Telefonia şi partizanii 

ei minunaţi: Astăzi e o zi istorică. La 10 martie 1876, Alexander 
Graham Bell a realizat primul apel telefonic din istorie. Mesajul prim 
a fost următorul: „Domnule Watson, vino aici. Am nevoie de tine!” 

Iată pe unii dintre urmaşii lui Bell de astăzi şi mesajele lor 
fermecătoare: * Traian Băsescu: „Boc, vino la Palat că am nevoie de 
o portavoce!" * Gigi Becali: „Bă, Ponte, ai dat valiza cu bani? Vezi 
să iasă meciul cum trebuie!” * Oana Zăvoranu: „Mamă, eşti o 
nemernică, ce p...a mea!” * Victor Ciutacu: „Auzi, fă Elena Udrea, 
hai sictir şi plimbă ursul!” * Giovani Becali: „Bă, eşti un prost şi un 
căcăcios!” * Adrian Năstase: „Dosarul Zambaccian e o comandă 
politică a lui Traian Băsescu, fireşte!” * Un poliţist: „Dom prefect, 
vedeţi că aveţi plicul cu bani în coşul de gunoi!” Ei, nu mai suntem la 
1876, telefonia a evoluat. Şi oamenii! * Azi-noapte, Ioan Groşan   
mi-a trimis pe e-mail interviul. Textul este o ilustrare a maximei 
Stilul e omul! Iată răspunsul la întrebarea despre cum a început să 
scrie: „Pentru că mama era bibliotecară, unul din terenurile mele 
predilecte de joacă era biblioteca, unde intram direct din sufrageria 
noastră: aşa era spaţiul locativ, în clădirea Sfatului Popular al 
comunei...” 

DUMITRU AUGUSTIN 
DOMAN 

autoportret de redactor-şef semnând condica
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UN SPAŢIU LIRIC 
TERIFIANT 

 

Nichita Danilov* surprinde într-o suită de secvenţe zilnice, 
atmosfera de la periferia oraşului, într-o viziune onirică, uşor 
fantastică, unde elementele se deformează, uneori, până la 
caricatură şi grotesc. În universul lui artistic, neoexpresionist 
până la un punct, întâlnim idei materializate, pictate în culori cu 
valoare decorativă dar şi simbolică, elemente materiale 
sublimate, idealizate, puse în mişcare de un mecanism imaginar, 
care funcţionează perfect după o logică a absurdului. În afara 
spaţiului real, poetul schiţează o suprarealitate tulburătoare, din 
când în când terifiantă, prin nota de autenticitate, elemente 
descriptive, gesturi teatrale, monolog liric expresiv, cu izvoare 
culturale în Biblie, filosofie (Platon, Kant) mitologie autohtonă, 
magie medievală, literatură universală, până la disocializarea 
postmodernă. 

În centrul acestui spaţiu liric se află artistul, întruchipat de un 
lăutar mahmur cu o vioară într-o mână şi arcuşul în alta, care 
întreţine un orfism de natură divină, armonia cosmică, înţelege şi 
traduce dintr-un limbaj secret, rosturile lumii. Starea de 
mahmureală, uşor confuză, dar nu lipsită de logică, este prielnică 
reveriilor, meditaţiilor sincopate, înfăţişării unui grup statuar (om 
şi câini) antropomorf, cinegetic, unde vânatul este reprezentat de 
omul însuşi. Acolo, la periferie, contemplăm dematerializarea 
lumii, de la concret la abstract, de la gigantesc la miniatural, la 
schimbarea stărilor de agregare la înlocuirea destinaţiei 
obiectelor, a funcţiilor acestora sau dimpotrivă, la hiperbolizarea 
lucrurilor, reacţiilor, atitudinilor, în stampe stranii, unde domină 
metafora simplă, adâncă, psihologică, originală în construcţia sa 
onirică. Mecanica spiritului deposedat de trup este reprezentată 
de imagini (chipuri, măşti), de paşi sugeraţi, senzorial, de 
mişcarea continuă într-un bloc (universul banal), unde deplasarea 
se face pe scripeţi, plase de prins fluturi, sacoşe obişnuite, 
năvoade, crâsnice, în timp ce mişcarea se interiorizează până la 
nemişcare. Ludicul, ironia, paradoxul se conturează de la primele 
versuri, alături de metafora vidului, a golurilor din grămada de 
trupuri fără chipuri şi măşti, abandonate în stradă; existenţa îşi 
reduce materialitatea la o ,,pată”, în spaţiul lucrurilor mărunte 
(mucuri de ţigară, o brăţară, un ceas, o legătură de chei, o poşetă, 
un ruj, o oglinjoară, un portofel). Scripeţii coboară spiritele   
într-un infern modernizat (magazinul cu vitrine şi galantar), pe 
când imaginea cadavrelor devine terifiantă, hidoasă; ca în 
picturile fantastice, capetele mişcă din urechi ca să asculte muzica 
sferelor, apoi se lichefiază şi curg pe sub uşă, într-un alt fel de a 
fi: ,,după care se pleoştesc,/ scurgându-se încet de pe umeri pe 
duşumea şi apoi,/ pe sub uşă, pe trotuarul luminat de paşii 
umezi...” (Chipuri). 

Un alt poem, construit pe o temă socială (existenţa cozilor de 
topor), are dimensiuni apocaliptice, imaginând un univers de 
avortoni, care năpădesc vitrinele, femeile sunt în chinurile facerii, 
iar poetul se izolează, terorizat de maternitatea demonică: ,,îmi 
simţeam cerul gurii amar/ ca şi cum ar fi foat acoperit/ de nori 
întregi de ţipete/ amestecate cu var...” (Străzi). Mitul poetic al 
lăutarului mahmur înfăţişează o dimineaţă incertă, cu o stradă 
obsedantă, străjuită de coroane şi sicrie, care-l urmăreşte pe artist, 
într-o primăvară frumoasă, taciturnă: ,,Era primăvară, cireşii şi 
vişinii dăduseră în floare/pe străzi nici ţipenie de om”, iar în 
apropiere se desfăşura o nuntă de câini având ca protagonişti un 
buldog francez şi o doamnă Collie. Poetul introduce în universul 
artistic tema lumilor paralele: pe de o parte omul cu existenţa sa 
neliniştită, care încearcă o comunicare fără succes, cu vietăţile 
canine, pe de altă parte, patrupedele obişnuite, care îl ignoră la 
nunta lor. Câinii nu urlă, nu muşcă de parcă ar fi morţi: ,,Eram 
doar transpuşi,/ eram căzuţi pradă ritului...”, nu se bucurau, nu 
sufereau, nu se resemnau, de parcă ar fi fost la înmormântare şi 
nu la nuntă. Cuprins de furie, omul se animalizează, ca în teatrul 
absurdului, îşi reduce existenţa la instincte, la o gestualitate 
gratuită şi zadarnică: ,,am scâncit, am mârâit, am urlat,/ strada 
scâncea, mârâia, urla odată cu mine!”, fără nici un efect; casa, 
strada, copacii şi cerul se balansau în viziunea mahmurului, atras 
de metafizică: ,,Mă simţeam nu ştiu cum/ mai aproape de mine şi 
de Dumnezeu.” Ameţit de băutură şi de euforia creaţiei, cu 
reflexele amorţite, artistul constată că marşul lui aducea mai mult 
a prohod, iar strada e un gând, o obsesie”. Nunta de câini are un 
final trist: chelnerii de la restaurantul vietnamez măcelăresc 
animalele în bucătărie şi fac bucate alese pentru clienţii amatori 
de senzaţii exotice. 

Doar căţeaua Collie a scăpat masacrului (perpetuarea 
speciei) şi a fătat şapte căţeluşi roşcaţi într-un subsol, printre 
ţevi, coroane veștejite şi sicrie. Ultima secvenţă înfăţişează 
artistul mahmur cântând la vioară, într-o atmosferă neclară, 
halucinantă, unde ritualurile se amestecă: ,,pe străzi nici ţipenie 
de om/ Era ca şi cum aş fi cântat/ la propria mea nuntă/ sau, mai 
bine zis, la propria mea înmormântare...” (Nuntă de câini). 
În altă parte, asistăm la o răsturnare a cerului cu susul în jos, 
prilej cu care poetul contemplă ,,duşumeaua acoperită cu 
mucuri de ţigară şi smocuri de păr/ de om, dar şi de cal sau 
de câine...”, personificarea stihiilor, între care vântul aflat în 
rivalitate cu omul: ,,Vântul stătea drept la capătul străzii,/ cu 
ochii întorşi şi mâinile tremurânde”, feminitatea cu 
indiferenţa ei (o femeie cu degete sub formă de evantai 
scutură scrum  peste pălăriile din stradă), ,,o turmă întreagă de 
suflete” urmărite de vânt, cu semne imperative, care face parte 
din comandamentul morţii: ,,Vântul ne-a făcut semn/ s-o luăm la 
dreapta şi apoi la stânga,/ spre pajiştea verde ce se căsca în 
mijlocul oraşului. Noi mergeam şi el ne urma/acoperindu-se de 
ceaţă...” (Ceaţa). 

O stampă stranie îl aduce în prim-plan pe micuţul Hans, care 
,,avea o gaură neagră/ în creştetul capului” (Povestea micuţului 
Hans), în alta vegetativul se animalizează până la confuzii între 
regnuri: ,,Copacul acesta/ scheaună ca un câine” (Popas), iar în 
alta, bătrânul dascăl eminescian este înlocuit cu Căutătorul de 
gunoaie, îmbrăcat în costum şi cravată, cu ochelari fumurii, care 
citeşte Critica raţiunii pure şi o decodifică într-o manieră 
personală. E un monolog liric despre raţiunea pură, 
transcendental, cunoştinţe a priori (empirice), finalitatea 
risipitorului: ,,Eu am găsit talanţii,/ şi i-am băut şi de aici a 
urmat/mai întâi înălţarea, apoi decăderea...” După ce a închis 
cartea filosofului german, Căutătorul de gunoaie a încercat să 
desluşească pagini din Pateric,  iar poezie continuă cu dedublări, 
meditaţii asupra conţinutului din găleată, nesiguranţă, într-o 
secvenţă interogativă:,, Între timp, eu ies pe casa scării,/ înarmat 
cu găleata de gunoi,/ şi îl privesc ca pe un obiect străin.../ 
Cântăresc cu grijă găleata/ în mâini: a priori, a posteriori.../ Să 
arunc, să nu arunc?” (Imagini de pe strada Kanta). Obiectele îşi 
schimbă funcţia încât strada, dintr-un obiect pe care se 
deplasează pietonul, devine mijloc de transport; strada înclinată, 
întortocheată, se leagănă (doar beat o poţi străbate), felinarul se 
ondulează, pietrele se mişcă, simţurile se rigidizează, când un 
om îmbrăcat în uniformă îţi cere biletul de călătorie şi te 
somează să cobori dintr-un mijloc de transport care funcţionează  
după cum se schimbă zodiile: ,,acum nu mergi,/ ci călătoreşti şi, 
în curând, oricum vei ajunge în staţia finală”. (Drumul spre 
casă). 
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Rătăcind, undeva la periferie, poetul are revelaţia încălecării 
caselor asemeni animalelor în rut, a cunoaşterii spontane şi ample 
(,,hohot de lumină”) şi împrumută gesticulaţia bacoviană, râsul 
demenţial, când îşi asumă rolul de infractor: ,,Merg grăbit,/ din ce 
în ce mai grăbit pe străzi./ mă opresc în dreptul/ fiecărui geam,/ 
pipăi cheile din buzunare// şi izbucnesc în râs” (Chei). 

Un poem evidenţiază relaţia geniu-omul comun, imaginând 
artistul căţărat pe stâlpul de înaltă tensiune, în timp ce prietenii 
urcă pe scări nevăzute să-l salveze; se simte deja o nelinişte, 
odată cu dezlănţuirea metamorfozelor spre figuri abstracte, a 
chipurilor umane spre alcătuiri zoomorfe (Boturi de câine), 
mormintele personificate se ridică în picioare. 

Coborât de pe stâlpul de înaltă tensiune, artistul este dus la 
groapa de gunoi, pentru crucificare, în timp ce vidul începe să se 
mişte în interiorul lui, coroana de sârmă îl apasă şi primeşte ordin 
să cânte: ,,Am simţit cum pătrunde din nou întunericul în mine/ şi 
am început să-mi mişc ca o momâie braţele/şi să cânt cântecul 
acela pe care-l cântasem/ cu o zi înainte pe strada Fulger,/ colţ în 
colţ cu Trompetelor/ la nunta de câini.” (Stâlpi de înaltă 
tensiune). Într-un alt poem este valorificată tema biblică: Cina 
cea de taină – de la care lipsesc comesenii, iar poetul se 
dedublează în Iisus şi Iuda – ultimul aflat în aşteptarea celor 
30 de arginţi, pentru trădare. E un fel de brâncuşiană masă a 
tăcerii, într-o atmosferă semiobscură, o tăcere apăsătoare, 
unde poetul, asemeni unui arlechino tragic, îşi asumă 
reprezentarea scenică, teatralitate răsplătită în spaţiul sacru cu 
ironii subtile: ,,Îmi ciulesc urechile şi ascult/ şi deodată, din cer,/ 
se aude un hohot de râs,/ urmat de aplauze...” (În pustie). Pe poet 
îl atrage şi rolul de martir, ritualul arderii pe rug, unde se folosesc 
în loc de lemne, umbrele oamenilor,  urmărindu-se prin mistuire, 
purificarea, iar comunicarea cu divinitatea este asigurată prin 
cântec: ,,În timp ce flăcările/ îmi acoperea tălpile,/ îmi ridicam 
ochii spre cer,/ cântând tăcut, Osana...” (Rug de umbre). Uneori 
sunt în pericol până şi sfinţii adulmecaţi de câini într-o biserică 
înfăţişată în viziune parabolică, din care lipsesc sfinţii şi icoanele. 
Câinii suferă, schiaună, se târăsc în spaţiul sacru, apoi dau năvală 
în spaţiul profan, urlă pe străzi, năvălesc în case, sfâşie omenescul 
sperând că vor găsi măcar în viscerele târâte pe maidan, urme de 
sfinţi. E un fenomen de desacralizare, cu final imprevizibil: ,,dar 
n-au găsit nici o urmă de aură/ atunci şi-au amintit de Dumnezeul 
lor/ şi s-au culcat liniştiţi în iarbă...” (Căutare). 

În câteva poeme întâlnim mitul lui Daniel. În dialog cu umbra 
sa, acesta abordează tema existenţei, doar ca părere, iar replica 
umbrei se constituie în aceeaşi viziune platonică: ,,Nici tu pentru 
mine/ nu exişti. În lumea mea/ nu eşti decât o umbră, o părere...” 
(Umbră); smeritul Daniel observă în faţa uşilor închise, 
multiplicarea spaţiului şi spaţializarea timpului şi se adresează 
sieşi: ,,Când apeşi cu mâna pe clanţă/închipuie-ţi că ai pe faţa 
ta/nu doar o uşă, ci doar o mie de uşi” (Uşi în asfinţit). 

Alte motive poetice trimit la mitologia autohtonă: motivul 
arborelui cosmic este surprins ca reflexivitate, interiorizare, dar şi 
ca expansiune vegetală, urieşenie, strâns legată de comuniunea 
om-natură, de metamorfoze: ,,Şi din copaci simpli, mărunţi/se 
transformă în arbori falnici/ ai zilei şi ai nopţii/ pe crengile cărora/ 
adormeau gândurile lui/ ca nişte păsări de seară...” (Suflete 
înnoptate). Motivul livresc al oglinzii (dublură, multiplicare, 
dramă de conştiinţă) reliefează acţiunea devorantă a trupului 
căzut pradă propriei umbre (Trupul), a lunii aflată într-o misiune 
degradantă: ,,rumegă încet acoperişurile/de tablă ale 
caselor/presărate cu o pulbere albă, caldarâmul, pneurile, 
trupurile şi sufletele celor adormiţi” (Luna); motivul scorburii, cu 
semnificaţii maternale, sugerează întoarcerea la copilărie, printre 
mărunţişuri: scoici, muzicuţă, scrânciob, lingură, polonic, în 
atmosfera nocturnă, unde copilul de altădată se complace în 
atitudini ştrengăreşti: ,,Seara îmi golesc buzunarele/ de vrăbii şi 
alte lucruri mărunte” (Seara); motivul morţii apropiate, 
împrumutat din folclorul românesc (urlete, în singurătate, la lună) 
capătă o viziune specific daniloviană:  poetul culege urmele 
trecătorilor, le înghesuie în buzunare, le lipeşte pe tavan şi pe 
pereţi, iar tovarăşii se identifică, în mare parte, cu mesagerii 
morţii: ,,se lasă în patru labe/ şi încep să urle, ca nişte câini,/ la 
luna plină ce-şi strâmbă gâtul pe geam...” (Cameră tapetată cu 
paşi). 

Poet, prozator, publicist, Nichita Danilov reprezintă un nume 
de referinţă, pe care l-am selectat pentru o viitoare Istorie a 
Literaturii Române. 

George BĂDĂRĂU 
 

(*Nichita Danilov, Imagini de pe strada Kanta, Editura 
Tracus Arte, Bucureşti, 2011) 

CRONICA 
L I T E R A RĂ  

de George BĂDĂRĂU 

primim la redacţie LA MULŢI ANI, „BUCOVINA LITERARĂ”! La aniversarea celor 70 de ani de 
la apariţie (Bucovina literară – revistă fondată de Societatea Scriitorilor 
Bucovineni din Cernăuţi, în 1941), Cronica veche îi urează acelaşi dinamism 
creator manifestat şi până acum, aceeaşi dorinţă de a păstra viu spiritul cultural al 
locului, aceeaşi deschidere spre autori diferit repartizaţi geografic, cu explicită 
aplecare spre calitatea faptului artistic, aceeaşi combativitate. Din bogatul şi 
variatul număr 10-11/2011 (pagini de jurnal, proză, poezie, interviuri, comentarii 
critice etc.), remarcăm ilustrarea cu reproduceri după lucrări semnate de 
bucovineanul, devenit ieşean, Liviu Suhar. A cărui paletă s-a eliberat cu adevărat, 
înviorându-se vesel şi îndrăzneţ, maestrul invitând privitorul să asiste la o trecere 
prin vremi însemnată în tuşe lirice, adeseori amintind de suprarealişti. 
Reproducerile din interiorul revistei, în alb/negru, îngăduie doar presupunerea 
cromaticii, însă cele conţinute de coperţile I şi IV conving de excelenţa ei.  
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De sucită posteritate mai are parte şi Vasile Roaită, cel 
ridicat iniţial în slăvi de manualele de istorie din perioada 
comunistă, deoarece fusese, cică, împuşcat ca un „martir”, 
pe când trăgea de sirenă, în timpul tragicei reprimări, din 
1933, a mişcărilor muncitoreşti de la atelierele „Griviţa”. 
Pentru ca apoi, la câteva decenii distanţă, după ce s-a 
dovedit că „eroul” nu era decât un agent sub acoperire 
proletară al Siguranţei, să fie scos în şuturi din manualul 
sus-pomenit şi împins hotărât pe gheţuşul care conduce 
spre abatorul numit „uitare”. 

În tableta „Eroul legendei”, publicată în 1950, Geo 
Bogza scrie, cu o emoţie care trece prin pagini ca prin 
brânză spre cititor: „Din marele vaier al cruntei represiuni, 
imaginea lui Vasile Roaită se desprindea strălucitoare şi 
plină de lumina eroismului. Am ştiut atunci că sub 
privirile noastre se năştea un simbol nepieritor, că ne 
aflăm la izvorul unei legende ale cărei ape nu vor seca 
niciodată”. 

Fire practică, Bogza iese la interval cu propunerea 
concretă de a se înălţa un bust al „eroului de granit”, în 
gura Gării de Nord: „Cred că o statuie a lui, aşezată în faţa 
Gării de Nord, ar vorbi tuturor celor ce vin în capitala ţării 
noastre despre însângeratul februarie 1933, despre trecutul 
de luptă al clasei muncitoare şi eroismul legendar al unuia 
dintre fiii săi.” 

Aşa sunt marii condeieri: deşi le place să pozeze în 
pictoriale ca mari vizionari, curgerea timpului îi 
deconspiră deseori ca pe nişte prooroci trombonişti. 
Odată cu prăbuşirea regimului comunist, „izvorul 
legendei” lui Vasile Roaită a secat totuşi brusc, reducând 
la zero pronosticul atât de înflăcărat al lui Geo Bogza. 

 
 
În locul „liniștii de catedrală” propun formula „liniște de librărie” 

– e mai în acord cu realitățile de azi. De când s-au introdus în 
biserică difuzoarele, pogoară din crucea bolților barem brumul 
foșnit al instalației de amplificare. Pe când în librărie, dacă vrei să 
te reculegi, ai parte de liniștea începuturilor. Tăcere adâncă, nici o 
mișcare cu orele; trecerea de la agitația orașului la muțenia 
încremenită din preajma rafturilor cu cărți se face brusc și definitiv, 
de parcă ai intra subit în lumea înghețată a liniștii polare. Vârstnicii 
își amintesc că n-a fost totdeauna așa. Dacă în alte veacuri librăria 
era locul de întâlnire al intelectualilor târgului, în secolul  trecut o 
frecventa tot orășeanul, cu speranța că va găsi de cumpărat 
ultima noutate editorială, pe care Lenuța lui (toți aveam câte o 
„Lenuță” la vreo librărie...) i-o păstrase pitită sub tejghea. Nu mai 
luăm în discuție cauzele sleirii interesului pentru carte. Se știu, 
sunt obiective, dacă nu chiar legice. Ciudat pare a fi altceva: într-
o neiertătoare economie de piață ca a noastră, sectorul editorial 
își permite să  se sustragă reglementărilor cererii și ofertei. În 
pofida evidenței, cu cât se vinde mai puțină carte... cu atât se 
tipărește mai mult! Cum, ca editor și condeier, toată viața mi-am 
orânduit-o în preajma cărților, poate părea bizar să exclam 
tocmai eu „atenție, se tipărește prea mult!” În  urmă cu aproape 
jumătate de veac, în Cuba, am putut admira în toate vitrinele 
librăriilor una și aceeași carte – doar atâta beletristică se tipărise 
în anul respectiv, un singur titlu! Șocantă imagine, dar nici 
opusul ei nu-i mai puțin șocant: cine cutează o incursiune printre 
rafturile din planul al doilea al oricărei librării constată că orgoliile 
autorlâcului determină inundarea constantă a pieții cărții cu tone 
de maculatură. Nici măcar nu le poți re-converti, teoretic, în 
hectare de pădure doborâtă, fiindcă România nu mai are fabrici 
de hârtie, totul se importă. Or fi copacii altora, dar distracția e pe 
valuta noastră și pestrițul flux al risipei necugetate nu va putea fi 
niciodată potolit. Liberi fiind, dacă vrem să cumpărăm steagul 
Finlandei sau mănuși de box, cumpărăm steagul și mănușile; 
dacă vrem să publicăm o carte, mintenaș o tipărim. Fie (mai rar) 
pe speze proprii, fie înduioșând vreun sponsor, fie (cel mai des) 
pe banii statului, colectați prin complicate rețele de capilare 
întortochiate. Rezultatul: o producție editorială în bună măsură 
inutilă, dominată de mediocritate și sub-mediocritate, ce 
izbutește să înece în ditamai șuvoiul mâlos semnele aparițiilor 
demne de stimă și interes. Dincolo de avatarurile propriei sale 
condiții intelectuale flagrant inegale, cartea mai are de înfruntat 
concurența propriu zisă a audio-vizualului dezlănțuit, alături de 
cealaltă concurență, insidioasă, neiertătoare, a cărții electronice, 
considerată de pe acum învingătoare într-o competiție cu finala 
peste 30-40 de ani. 

aperto libro 

 

A 80-A LEBĂDĂ... 
 
Ne întrebăm uneori de ce „eul nostru profund”, ca să preluăm 

vorba poetului, intră în miraculoasă rezonanţă cu sufletul cărţii de 
sub ochii noştri? Există, fără îndoială, o contaminare cărturărească, 
se ivesc acele influenţe greu de stăvilit, apare fascinanta ţesătură a 
cuvintelor din textul parcă atunci trezit la viaţă. Este ceea ce mi se 
întîmplă cînd citesc sau doar răsfoiesc cărţile lui Dumitru Vacariu, 
adunate şi aşezate pe raftul din stânga al biroului la care scriu din 
când în când şi unde încerc sentimente contradictorii dar şi magice 
reverii. Deschid Cântecul lebedei, recentul volum de versuri 
(Junimea, 2011) şi recitesc rândurile de început ale autorului: „Pe 
undele de pe lacul meu pluteşte lebăda albă a speranţelor ucise de 
amurg. Iar pe luciul unduitor al apelor rămâne dăinuind cu dungi 
multicolore numărul optzeci. E semn că pe apele lacului pluteşte cea 
de a optzecea lebădă a existenţei mele...”. Pe lacul plin de frenezia 
undelor se poate citi şi „semnul” care trimite la opera minunată a lui 
Dumitru Vacariu, cel cu descendenţă din familia lui David Creangă 
şi scoborâtor dintre povestitorii spumoşi Ion Neculce, Ion Creangă, 
Mihail Sadoveanu, Calistrat Hogaş. 

În Psalmii fiului rătăcitor (Junimea, 2007) am revelaţia 
cuvântului intermediar între materie şi spirit, al celui impregnat de 
sentimentul religios prin care omul îşi duce mai uşor destinul 
suferinţei. Poemele-psalmi te conduc prin „pajiştile îndoielii”, te 
trec prin „religia iubirii” pentru ca în cele din urmă să ajungă la 
„poienile de lumină”, acolo unde copilăria e tot una cu visul iar 
raiul e şoapta rugăciunii fiinţei bune şi îngăduitoare. S-a întâmplat 
să asist la lansarea cărţii Poteci fără întoarcere (Alfa, 2010), în 
ambianţa luminoasă a policandrelor din Biserica Sf. Haralambie 
din Tg. Neamţ, a irizărilor serafice de pe chipurile din icoane, a 
vocilor corului „Angeli”. Acolo am ascultat glasul poetului, cu 
harul ce transpare din preaplinul sentimentelor adânci, din 
comuniunea între om şi om, între om şi divinitate. O carte „de 
suflet”, după mărturisirea autorului, odiseea dureroasă a scrierilor 
cu cele două variante ale legendei „Piatra Dediului”, în proză şi în 
poem.  

În Vornicul Ţării de Sus (Junimea, 1984), recent reeditată, gust 
din farmecul limbii jupânilor şi jupâniţelor care roiau la Cetatea de 
Scaun a Moldovei, unde nu încetau să se amestece până şi în 
treburile ţării. Întâmplări dramatice ale istoriei de altădată, descrieri 
ale naturii cu infuzii imprevizibile asupra resorturilor din zonele 
abisale ale omului, totul în limbajul vremii, nuanţat şi dens. Trec în 
revistă şi alte titluri ale octogenarului: Dincolo de poveste (1979), 
Bărzăunul şi restul lumii (1984), Comoara (1988), Ochii viperei 
(1995), Planeta lui Orim (1999), Casa cu iederă (2000), Praznicul 
orbilor (2001), Fiul meu (2006) – o operă cuprinzătoare, de la 
povestire, roman, teatru, la versuri, poeme, elegii şi documente ale 
memoriei colective, o lume stăpânită şi trecută prin filtrul sufletului 
şi al gândului. Patimă a lecturii? Dar pentru aceasta avem nevoie de 
iubire şi, în acelaşi timp, de puterea suferinţei cuvântului tipărit. 
Dacă scriitorul e „subiectul” cărţii sale, cititorul e „subjugatul” 
scriitorului, e fiinţa primitoare a cuvântului din carte. Vocea 
scriitorului se pliază cu ascultarea cititorului, textul devine subiect 
în sine şi pentru sine. Dumitru Vacariu ştie să „supună” cititorul şi 
să-l facă să-şi răsfrângă sufletul în  frământările lăuntrice ale 
personajelor, să devină „complice” la dramele şi bucuriile acestora. 
Literatura adevărată rămâne deschisă, pentru ca cititorul să se 
oglindească în  ea şi, eventual, să o prelungească.  

În Cântecul lebedei, „parabolă şi complex simbolic în poezie, 
fiul rătăcitor fiind ceea ce s-ar numi metafora obsedantă a 
scrisului lui Dumitru Vacariu”, cum bine observă criticul literar 
Ioan Holban. Mai mult, străbat aici inflexiuni, accente şi nuanţe 
ale psalmilor lui Dosoftei şi Arghezi. Se vor găsi încă sensibilităţi 
ale cititorului de azi care să rezoneze cu sentimentul profund 
religios, cu frumuseţea afectelor celui scufundat de multe ori în 
marea cu valuri distrugătoare. Poetul îşi mărturiseşte cântecul ca 
pe o spovedanie în exilul toamnei: „O, de-ar înceta odată ploaia/ şi 
zborul vântului fără de cocori!/ În lungile popasuri de sub pleoape/ 
aştept potecile spre soare.../ Cad nori întunecaţi/ peste apele 
fântânii/ cu cumpăna aplecată-n nostalgii.../ Încă o toamnă-şi face 
drum prin mine/ spre cântecul etern al înserării/ ori, poate, către 
polul furtunilor de amăgiri...”. Ca o rugă a ultimului faraon se 
înalţă şi speră în ziua ce vine: „De te mai cere gândul cu zvârcoliri 
barbare,/ de şarpele cel negru, viclean pitit în sânge,/ mai şuieră 
chemări înşelătoare,/ de sfarm sub pleoape munţi şi piramide,/ iar 
inima de mai pulsează mlaştini,/ de te alung chemându-te,/ de te 
blestem cu glas de rugăciune,/ de taurii cuvintelor mai spumegă/ 
cu limbi de neant şi paradis,/ nu te întoarce.../ Mai este-o zi şi 
mâine să te uit...”.  

Dumitru Vacariu, scriitorul cu har, înţelept, sincer şi rafinat, 
trebuie să creadă că pe apele lacului său încap încă multe lebede, 
pentru ca toţi cei de pe mal să admire graţia păsării-simbol, timp 
în care creaţia nu încetează a se naşte din viaţă şi speranţă. 

 
Nicolae BUSUIOC 

Geo Bogza despre 
„eroul de granit Vasile Roaită” 

 

Mircea Dinescu despre 
„turnătorul Vasile Roaită” 

 „Eroul” a fost şi el deconspirat. La această piruetă a 
istoriei noastre se referă, la o distanţă de patru decenii şi 
jumătate, un alt condeier de clasă, Mircea Dinescu, cel care 
are în comun cu Geo Bogza magia de a preface tot ce 
întâlneşte în poezie. 

Astfel descrie Dinescu, în pamfletul „Nevoia de 
Vasile Roaită”, publicat în „Academia Caţavencu” din 
săptămâna 17-23 mai 1994, decăderea eroului: „După ce 
ajunsese nume de plajă, de spital şi de C.A.P., Vasile 
Roaită a fost deşurubat într-o noapte de pe soclu şi zvârlit 
cu sirenă cu tot în dosul unei magazii, findcă nu ştiu ce 
arhivar al partidului a descoperit că martirul comunist 
figura pe statele de plată ale jandarmeriei burgheze ca 
turnător”. 

În cele mai bune pagini ale sale, Dinescu înseamnă 
Caragiale, Arghezi şi Bogza, reuniţi într-un singur condei. 
Deoarece în decembrie 1989 „istoria a făcut entorsă”, 
verva dinesciană propune reşaparea fostului erou Vasile 
Roaită, pe care posteritatea l-a transformat într-un soi de 
minge de tenis: „Firesc îi, când răposaţii întru capitalism 
sunt daţi, precum ciorapii, la remaiat, să fie reabilitat şi 
acest băiet care a optat de mic pentru economia de piaţă, 
miruit la Patriarhie măcar adjunct de sfânt şi uns 
numaidecât membru corespondent post-mortem al 
Academiei Române”. 

Uite-aşa, Vasile Roaită s-a dovedit o minge de tenis a 
istoriei. Cine ştie câte alte mingi de tenis aşteaptă să le vină 
rândul, neavând încă ocazia de a zbura graţios peste fileu. 

Pe unele vom apuca să le admirăm; pe altele, nu. 
 

Cătălin MIHULEAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S-au scris tomuri despre destinul (citiți: declinul) cărții; tema a 
primit și ceva anticipări optimiste, dar, de regulă, nu se prea 
întrevăd șanse de supraviețuire a opului în formulă clasică, 
guttenbergiană, și nici disponibilități apte să îngăduie omului 
viitorului îndelungă și liniștită adăstare întru lectură filă cu filă. 
Toată înțelepciunea lumii fiind  tezaurizată în carte, ar reveni 
generației noastre însărcinarea de a prezerva prețiosul fond 
istoricește constituit, în condițiile în care simplul cetățean nu-și mai 
poate permite practica achiziției curente de carte și înfiriparea 
bibliotecii personale, cândva mândria apartamentului de bloc. Ăsta 
a fost (și rămâne) unul dintre principalele rosturi ale bibliotecii 
publice finanțate de stat. Legea 334/2002, art. 29, spune 
limpede că „Activitatea bibliotecilor județene se finanțează din 
bugetul județului respectiv.” Și nu la voia întâmplării, ci 
„ordonatorii principali de credite au obligația...” (art. 70). Peste 
numai un an, „Legea pentru susținerea și promovarea culturii 
scrise” (186/2003) introduce o parșivă nuanțare: „autoritățile 
POT aloca”. Un biet cuvințel aruncă în aer întreg eșafodajul 
legislativ, oricât l-ar fi blindat bunele intenții. Autoritățile nu mai 
au  obligația, ci... pot (dacă vor). Nu știu cum stă treaba prin 
alte părți, dar, incredibil, bibliotecile publice din județul Vaslui 
n-au primit de patru ani nici un leuț pentru achiziționare de 
cărți! 

Radu SUCEVEANU 

„Foto”: Cațavencii mycaricatures.co.uk 
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DRUM INVERS 
 

poezia e drumul invers 
în cădere pietrele  
rupând torent  
de torent 
culoare de culoare  
sprijinindu-se 
sunetul îmbătrânind  
sunet în timp 
ce cauţi a treia uşă 
aici nu se intră  
şi nu se iese 
zidindu-te   
eliberezi lumina 
 
 

VIS, TREPTAT 
 

 

cuvânt obosit 
refluxul tăcerii  
îngroapă schelete  
de sunete verzi 
val peste val uitarea  
ca o ultimă  
ninsoare din an 
trepte de apă  
măsurăm distanţa  
dintre vise şi somn 
în cădere de sunete calme 
ochiul  luminând clipa  
cu sclipiri de urme  
pe apă 
 
 

COŞMAR, ABISAL 
 

aş putea să-ţi scriu cu fiece respiraţie  
pentru că eşti aerul pe care-l inspir 
aş putea să-ţi aştern gândurile cu fiece mişcare  
odată ce eşti unduirea din mersul meu 
aş putea să-ţi vorbesc cu buzele mele  
pentru că eşti timbrul glasului meu 
care visează la un sărut 

 
 

ÎNCHISOAREA CUVINTELOR,  
FACEREA 

 

în fiece poem  
stă închis cineva 
ca în floarea  
de zarzăr 
ca în mugurul  
verde al pinului 
de asta cuvintele  
se scriu în tăcere 
poemele au  
obloanele trase  
cine ştie 
poate că cel închis  
e obosit 
şi doarme  
cu capul  
pe o frunză  
de mătase 

explozia genurilor 
narative după 1990 (I) 

 

 

Voi începe cu o precizare, de fapt cu două. Prima se referă la 
faptul că nu ţin prima conferinţă pe această temă – am mai ţinut 
una, acum trei ani, la Târgu Mureş, la invitaţia criticului Al. 
Cistelecan. De ce o reiau? Pentru că, în timpul care a trecut de 
atunci, am înregistrat unele evoluţii ale fenomenului, „explozia” a 
devenit mult mai puternică, mai evidentă. În al doilea rând, pentru 
că anumite metamorfoze s-au petrecut şi în ceea ce priveşte felul 
meu de a înţelege fenomenul supus atenţiei. Şi, nu în ultimul rând, 
pentru că vobirea mea de atunci a declanşat o dezbatere care a 
depăşit ca întindere conferinţa propriu-zisă. Sper să am norocul 
de atunci, o conferinţă care se încheie cu discursul 
conferenţiarului este, de fapt, una care nu şi-a atins scopul – 
dezbaterea –, fiind în sensul cel mai evident una inutilă. A doua 
precizare priveşte chiar substanţa conferinţei. Ce înţeleg eu prin 
„genuri narative”? Toate genurile artistice care pleacă de la 
poveste, care spun o poveste, care istorisesc. Prin urmare, nu mă 
voi limita numai la proză, deşi efortul va fi centrat în această 
direcţie, ci voi aborda şi teatrul, ca gen literar şi ca spectacol, şi 
cinematograful. Nu din simplu capriciu, ci pentru că mi s-a părut 
că întrezăresc în ceea ce s-a întâmplat în ultimele două decenii în 
aceste zone artistice, un fenomen numit de specialiştii în ştiinţele 
antropologice, co-evoluţie. Co-evoluţie nu înseamnă determinism, 
relaţie cauzală, deci nu unul dintre cele trei fenomene le-a 
determinat pe celelalte, ci toate trei au fost produse de un 
ansamblu de factori, dintre care nu voi reuşi să semnalez decât o 
mică parte; sper să fie şi partea semnificativă. 

Am numit conferinţa aceasta* Un popor de Şeherezade – 
explozia genurilor narative după 1989, dar titlul subîntinde 
numai zona de interes dominantă, dar va trebui să fac, pe parcursul 
vorbirii mele şi nişte retrospecţii, pentru că nimic nu apare din 
neant, ci totul este pregătit de ceva, este amenajat cumva de fapte 
anterioare. Chiar şi un copil, ca să se nască, are nevoie de o 
pregătire, de o bucată de timp înainte, pe care o numim a vieţii 
intrauterine. Iar în cazul fenomenelor culturale, desigur că vorbim 
de durate de gestaţie mai lungi. 

Voi începe însă un pic polemic, cu o vorbă, intrată în folclor 
de-acum, care sună astfel: „Românul e născut poet”. Da, aşa este, 
românul este o fire lirică, el se naşte poet. Dacă e chiar ghinionist, 
rămâne poet, sau rămâne numai poet, dar se poate întâmpla să aibă 
noroc, şi dacă are noroc el creşte, şi dacă creşte poate deveni 
prozator. Sigur, asta pare prea polemic şi poate induce gândul că 
aş dispreţui poezia. Departe de mine gândul acesta! Am scris şi eu 
cărţi de poezie – tocmai am terminat una nouă, după ce nu mai 
scrisesem poezie vreo zece ani. Dar eu nu spun „mă aşez la masă 
şi scriu o poezie”. Îmi vine! Dacă-mi vine, o scriu. Poate o să mai 
scriu poezii, poate nu. Nu asta contează, esenţial este altceva, că 
respect şi iubesc poezia. 

 

Nu există expresivitate involuntară! 
Eu nu fac aici, prin urmare, o ierarhizare a tipurilor de 

creativitate literară, nu spun că proza este superioară poeziei, dar 
fac altă ierarhizare, anume între culturile minore şi culturile 
majore, înţelegând prin culturi minore acele culturi care sunt 
centrate pe literatură şi folclor. În asemenea culturi, literatura ţine 
loc cam de tot, de la istorie la ştiinţele antropologice, e un fel de 
moaşă comunală la nivelul comunităţii, iar în centrul literaturii se 
situează poezia. Să ne gândim un pic la începuturile literaturii 
române, nu ştiu dacă să-i zic moderne, pentru că nu sunt deloc 
sigur că noi am avut literatură modernă. Eu nu cred în lucruri de 
genul celor susţinute de domnul Eugen Negrici privind 
„expresivitatea involuntară”. Hai să fim serioşi! Documentele pe 
care dumnealui le caracterizează ca fiind expresive involuntar 
sunt, de fapt, dotate cu expresivitatea aceea involuntară 
înregistrată de noi, de urmaşii de peste generaţii, nu de către 
oamenii din acea epocă, care foloseau limbajul respectiv şi tipul 
acela de text în sens pur tehnic. Ei nu au nici o treabă cu vreo 
expresivitate involuntară, aceasta este treaba noastră, mai precis a 
domnului Negrici! Şi, desigur, o să-mi puteţi răspunde că estetica 
receptării contează. Sigur că aceasta contează, nu o să vă contrazic 
deloc! Dar nu cred că asta înseamnă că putem muta aşa, chiar 
după bunul nostru plac, în mod arbitrar şi post festum, o grupă de 
productivitate spirituală dintr-o categorie în alta. 

 

Culturi minore, culturi majore 
Să revin însă la ceea ce spuneam despre culturile minore. În 

mod firesc, dacă am spus că există culturi minore, trebuie să ne 
gândim că există şi culturi majore.  

 

De bună seamă că acestea există! Culturile majore sunt cele 
care au bunul obicei de a nu avea un centru, deci de a nu se 
coagula neapărat în jurul Mioriţei şi al poemelor culte, ci de a fi 
policentrice, de a iradia din mai multe puncte. Au existat perioade 
în cultura noastră de policentrism, sau măcar o căutare, un drum 
către aşa ceva – este ceea ce s-a întâmplat din epoca marilor clasici 
până în interbelic. În interbelic, am avut acces la o viaţă spirituală 
destul de diferenţiată. Nu? Literatura nu mai ţinea loc de tot. Am 
avut, după puterile noastre, o filosofie, o sociologie, istoriografie şi 
alte discipline ale umanităţilor, unele bine specializate, altele pe 
cale de specializare, proces care, din păcate, a fost întrerupt, a fost 
fracturat de regimul comunist. Interesant este că, în timpul 
comunismului, am făcut, în acelaşi timp, un regres temporal şi un 
regres tipologic, am decăzut de la statutul fie şi aproximativ de 
cultură majoră la cel de cultură minoră, când iarăşi poezia a 
devenit un gen central şi literatura a început să se substituie 
aproape întregului teritoriu al umanităţilor. Literatura a început să 
ţină loc de poliţie, de justiţie, de istorie, de sociologie, de moaşă 
comunală, ca să reiau formula lui Mircea Dinescu, amintită mai 
înainte. Dacă privim spre romanele „obsedantului deceniu”, 
observăm că acestea, săracele, încearcă să fie, în acelaşi timp, 
literatură tezistă, istorie, politologie, justiţie simbolică şi tot ce 
vrei. Mai puţin romane, cele mai multe dintre ele, din păcate. Deci, 
cam aşa stăteau lucrurile până prin anii optzeci. În mod neaşteptat, 
în anii ’80, deci în ultimul deceniu, cel mai sinistru, al 
comunismului, încep să apară rădăcinile neaşteptatului. Pentru că, 
probabil, cu excepţia începutului proletcultist, ultimul deceniu 
comunist a fost cel mai sumbru din punctul de vedere al cenzurii, 
din punct de vedere ideologic, din punctul de vedere al îndrumării 
de către partid a artelor şi aşa mai departe. Şi totuşi, în acel 
deceniu cumplit, apar optzeciştii. Care sunt o generaţie foarte 
interesantă. Prima, probabil, în cuprinsul căreia prozatorii au o 
prezenţă numeric semnificativă. O să spuneţi că-i laud pentru că 
este vorba de generaţia mea. Dar nu vorbesc acum  în termeni 
evaluativi, ci iarăşi tipologici, vorbesc despre nişte evoluţii care 
trec de valoarea estetică strictă, nu valorizez, încerc să surprind un 
fenomen. De altfel, o evaluare există, efectuată de critica literară a 
momentului respectiv, de istoriile literaturii contemporane, de 
publicul acelor vremuri, ba chiar, ţinând seama de procesul de re-
editare, şi de critica şi publicul de azi. 

 

„ceea ce are poveste...” 
După 1990, am avut de-a face cu o explozie, de fapt, a 

genurilor narative –  şi, cum am precizat deja, nu mă refer doar la 
literatură. Dacă o să-mi permiteţi, voi asocia şi teatrul genului 
narativ, pentru simplul motiv că are poveste. Prin urmare, vreau să 
reamintesc că, atunci când folosesc termenul narativ, eu îl folosesc 
într-un sens tehnic destul de larg, înţelegând prin asta „ceea ce are 
poveste”. Filmul are poveste, teatrul are poveste, fie ea şi dialogată 
şi pusă în scenă, proza, indiferent de dimensiune, are poveste. 
Toate aceste genuri trăiesc din poveste. Sigur s-a încercat 
producerea lor şi fără poveste, dar a fost ca şi cum ai vrea să faci o 
nuntă nu numai fără lăutari, dar de-a dreptul fără miri! 

Putem înregistra, de fapt, două momente importante după 
1990. Primul moment, de imediat după ’90, a fost un moment, 
mixt, de recuperare şi noutate în acelaşi timp. A fost primul val de 
la Nemira, dacă vă amintiţi. Cel cu Daniel Bănulescu, Radu 
Aldulescu, Petre Barbu, Dan Stanca etc. Aceştia erau optzecişti, 
optzecişti întârziaţi, care, din diverse motive, în special care ţin de 
cenzură, nu reuşiseră încă să debuteze. Dar a apărut atunci şi un 
număr de autori noi, mai tineri, care nu se manifestaseră nici 
măcar în reviste în anii optzeci. Atunci, la nivelul începutului 
anilor ’90,  Nemira şi alte câteva edituri, dar ea a fost în centru, au 
susţinut procesul „valul” de prozatori, aşa cum, la nivelul anilor  
2000, Polirom a fost în centru, iar acestei edituri i s-au asociat 
altele. Cantitativ vorbind, înregistrăm câteva bune zeci de apariţii, 
vorbim probabil despre 30, 35, 40 de tineri autori, din care sigur 
măcar 5-6 au rămas. Cei pe care i-am amintit deja, după părerea 
mea, au rămas cu siguranţă – Bănulescu, Albulescu, Dan Stanca, 
Petre Barbu –, nu cred că putem face abstracţie de ei atunci când 
discutăm despre proza contemporană. Mai trebuie amintit că rolul 
lui Dan Petrescu, pe atunci consilier al Nemirei, a fost decisiv în 
lansarea acelei serii. Asta pe de o parte.  

Pe de altă parte, trebuie să vorbim despre teatru, pentru că 
teatrul a fost primul fenomen cultural românesc post-decembrist 
care s-a impus în arena internaţională. Gândiţi-vă, în primii ani 
după ’90, când Purcărete, Caramitru, Tocilescu (Dumnezeu să-l 
odihnească!) şi alţii  bântuiau Anglia, bântuiau festivalurile din 
Europa cu spectacole de teatru excepţionale. Sigur, piesele erau 
aproape exclusiv străine, aparţineau marelui repertoriu universal. 
Cum s-ar spune, era o fază când spuneam poveştile altora! Mă 
refer aici, repet, la teatrul ca spectacol, pentru că, în jurul anului 
2000, încep să apară şi dramaturgii, dramaturgi noi, deci cei care 
scriu teatrul, nu-l joacă, nu-l prezintă în spectacole.  

Dar a fost o epocă de recuperări şi la nivelul filmului, în 
sensul că mulţi dintre regizorii importanţi de dinainte, din 
comunism, şi-au văzut filmele în sfârşit difuzate. Gândiţi-vă că 
De ce bat clopotele, Mitică?, al lui Pintilie, abia atunci a 
început să circule. Înainte de ’90, a avut parte doar de un 
spectacol de vizionare după care a fost interzis instantaneu.  

 

Liviu ANTONESEI 
 

(continuare în numărul viitor) 

UN POPOR DE 
ŞEHEREZADE



cronica veche 12 

Pus la curent, ocazional, cu proiectul unui 
mănunchi de texte în onoarea distinsului 
cărturar Mihai Şora, m-am gândit că aş putea să 
adaug eu însumi câteva rânduri, în ultima clipă, 
spre a-l asigura din nou pe cel sărbătorit de 
toată admiraţia şi simpatia mea. 

Activând în domenii distincte, chiar dacă 
afine şi interferabile, nu-mi îngădui să mă refer, 
aici, la opera însăşi a gânditorului ajuns a se 
suprapune existenţial peste aproape un secol de 
istorie şi cultură: secol dramatic, în care s-au 
stins imperii, sisteme politice, ideologii, 
doctrine, harta lumii cunoscând între timp 
spectaculoase remodelări. Mă voi limita de 
aceea la fixarea fugitivă a momentelor în care 
ne-a fost dat să ne intersectăm paşii, lăsând pe 
seama unui alt moment (dacă va veni) pentru 
consideraţii mai ample, mai aplicate. 

Trebuie să spun mai întâi că aceste întâlniri 
au avut loc după recluziunea mea politică din 
anii 1958-1964, într-o perioadă de relativă 
destindere şi că ele erau motivate strict 
profesional. 

Cea dintâi, spre finele anilor ’60, s-a datorat 
faptului că tocmai adusesem un volum de 
scrisori şi acte pârvaniene la Editura de Stat 
pentru Literatură şi Artă, unde Mihai Şora 
funcţiona ca redactor-şef şi era nevoie de avizul 
său pentru a fi pus, eventual, în lucru.  

Aşa se face că discutând cu Zigu Ornea şi 
Aurelia Rusu, redactori eminenţi ai Editurii, ne-
am trezit cu un personaj de statură mijlocie, 
distins, energic, grăbit parcă să contribuie la 
repunerea în circuit a unei figuri emblematice 
din cultura noastră modernă.  

Curând, s-a produs o reorganizare drastică a 
sistemului editorial, iar volumul în cauză a 
trebuit să aştepte îndelung, ca să apară, abia în 

1973, la Minerva, sub redacţia lui Iordan 
Datcu, un excelent profesionist. Alte întâlniri 
au avut loc la Iaşi, în anii ’80, mijlocite de mai 
tineri colegi, dintre care unul, Sorin Antohi, 
avea să-l secondeze la Ministerul Învăţă-
mântului (în 1990) şi să-l provoace apoi la un 
dialog substanţial despre România la început 
de mileniu. Una din acele întâlniri s-a produs în 
toamna lui 1986, la Universitatea „Alexandru 
Ioan Cuza”, în aula festivă, fiind prilejuită de 
un simpozion despre Utopie şi science fiction, 
temă în vogă, la care am socotit utile şi unele 
adnotări en historien. 

O dată, tot pe atunci, mi-a făcut chiar 
onoarea unei vizite la Institutul de Istorie şi 
Arheologie, unde îmi înjghebasem, cu destulă 
trudă, un „atelier” de lucru al cărui folos 
profesional n-a rămas nesesizat. 

Un moment la fel de semnificativ pentru 
prestigiul (nu doar local) de care se bucura 
Mihai Şora a fost vizita pe care i-am făcut-o pe 
strada Jules Michelet, în capitală, unde trăia 
singur, înconjurat de cărţi şi manuscrise, într-o 
locuinţă ce mai păstra elemente de civilizaţie 
„interbelică”. Venisem împreună cu doamna 
Katherine Verdery, antropolog american de la 
Universitatea „Johns Hopkins”, care publicase 
o carte despre ţăranii ardeleni din ultimele 
secole şi studia, acum, probleme legate de 
lumea intelectuală din România contemporană, 
motiv pentru care discutase deja cu specialişti 
din alte domenii: Mihai Pop, H.H. Stahl, 
Gabriel Liiceanu, Dan Simonescu etc. 

Se impunea şi o discuţie cu un filosof atât 
de greu definibil. Nu e cazul să risc o detaliere 
a „conversaţiei” la care am fost, pasiv, 
mijlocitor de ocazie. Perfect dotată pentru un 
asemenea dialog, ştiind să chestioneze, dar şi 

să tragă concluzii riguroase (ar putea fi căutate, 
acestea, eventual, în studiile sale), doamna 
Verdery a rămas impresionată de orizontul 
ideatic al amfitrionului, care se dovedea şi un 
minunat gospodar. L-am întâlnit apoi, peste un 
deceniu, în capitală, unde se lansa volumul 
Dialog şi libertate: eseuri în onoarea lui Mihai 
Şora, editat de Sorin Antohi şi Aurelian 
Crăiuţu, tineri ce profitaseră temeinic de 
impulsurile formative ale filosofului şi ţineau 
să-şi arate astfel solidaritatea cu Mai-Ştiutorul. 
Era o lecţie şi pentru noile serii de studioşi, 
gata să înfrunte arcanele unei gândiri pe cât de 
sofisticată, pe atât de generoasă în sugestii. 

Lansarea volumelor Mai avem un viitor? 
România la început de mileniu, în dialog cu 
Mihai Şora şi Al treilea discurs: ideologie şi 
politică în România, în dialog cu Adrian 
Marino, ambele scoase de Sorin Antohi la 
Polirom, a fost încă un prilej de a-l întâlni pe 
filosof, în capitală, chiar dacă sub presiunea 
unui timp ce a redus la minimum alocuţiile 
aferente, inclusiv cea a subsemnatului. Un 
asemenea moment, adânc semnificativ, merita 
din plin osteneala. Era o întâlnire între generaţii 
şi un transfer oportun de mesaj, unul ce se 
cuvenea înţeles sub multiple aspecte. 

O întâlnire, la fel de scurtă pe cât de 
ilustrativă, a mai avut loc, în anii din urmă, la 
Memorial Sighet, în Maramureş, unde 
funcţionează de la un timp o „şcoală a 
memoriei”, cu elevi şi profesori veniţi din tot 
arealul românesc să asiste la conferinţe, mese 
rotunde, spectacole privitoare la sistemul 
comunist şi efectele lui distructive. La una din 
„ediţii”, am avut bucuria să-l întâlnesc pe 
Mihai Şora, luminos şi entuziast ca de obicei, 
acum în compania doamnei Luiza Palanciuc, 

venită din Franţa pentru a se ocupa de 
reeditarea lui Benjamin Fondane....... 

Am primit apoi şi un telefon pe această 
temă de la inclasabilul filosof, redevenit 
editor, după atâta timp, ca într-o simetrie cu 
tâlc, menită a lega îndeletniciri diverse şi 
momente de biografie atipică, totuşi nespus 
de incitantă. Ea comportă o stilistică aparte 
şi o nobilă coerenţă a mesajului pe linia 
marilor valori. Se poate năzui mai mult? O 
spune singur într-un interviu din chiar ziua 
sa natală: „Să fii om întreg în faţa istoriei!” 

 
Alexandru ZUB 
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 Altfel spus, Kant sesizase că putem obţine cunoştinţe 

necesare despre lume, fără a avea vreo experienţă a lumii. 
De unde provine această posibilitate?  

Plecând de la Kant, investigaţia lui Viorel Ţuţui încearcă 
să identifice – în primă instanţă – cele mai consistente 
răspunsuri conturate până la mijlocul secolului al XX-lea în 
jurul acestei chestiuni (Mill, Frege, Quine). Al doilea pas făcut 
de autor este ridicarea unei probleme standard a analizei 
conceptuale, metodă de bază a filosofiei analitice: ce 
concepte sunt necesare pentru defini aprioritatea?  

Sunt identificate, în baza unor argumente pertinente, 
patru candidate de bază – analitic, necesar, experienţă şi 
justificarea a priori. Examinând relaţia cu cele patru concepte, 
autorul ajunge să fie convins că esenţa apriorismului constă 
în posibilitatea justificării a priori.  Bazându-se pe poziţiile şi 
evaluările critice ale lui Peacocke, Casullo şi Kitcher, va 
spune că există o justificare a priori pentru p doar atunci 
când: (1) avem un temei pentru a crede că p; (2) temeiul 
pentru a crede „că p” este non-empiric; (3) credinţa „că p” nu 
poate fi contrazisă de experienţă. Al treilea pas investigativ 
vizează posibilitatea acceptării intuiţiei raţionale drept 
fundament pentru justificarea a priori. Este examinată 
abordarea platonistă cu privire la intuiţia matematică (Gödel), 
abordarea cvasi-perceptuală a intuiţiei matematice (Charles 
Parsons), dar de atenţia cea mai mare se bucură doctrina 
asupra intuiţiei raţionale propusă de L. BonJour. După 
acesta, un act ţine de intuiţia raţională dacă este direct, 
imediat, non-discursiv şi, în plus, intelectual, neavând un 
caracter abuziv sau arbitrar. Concluzia autorului este că nici 
un răspuns din cele examinate nu este suficient de 
convingător în a demonstra posibilitatea justificării a priori prin 
intuiţie raţională. A patra chestiune investigată în carte 
vizează legătura dintre aprioritate şi analiticitate (judecăţile 
analitice sunt cele a căror valoare de adevăr poate fi stabilită 
prin analiza semnificaţiei termenilor). Autorul este însă sceptic 
în legătură cu posibilitatea analiticităţii de a oferi un 
fundament pentru posibilitatea justificării a priori. Trecerea de 
la cunoştinţele despre semnificaţii la cunoştinţele despre lume 
nu poate fi realizată neproblematic (se bazează pe 
cunoştinţele despre lume pe care se presupune că le 
justifică). Răspunsurile negative la ultimele două întrebări 
(Poate fi justificată aprioritatea pe baza intuiţiei raţionale? 
Poate fi lămurită natura apriorităţii prin elucidarea legăturii 
sale cu analiticitatea?) îl determină pe autor să îmbrăţişeze 
credinţa existenţei unei justificări de fundal privind regulile 
logice de bază. Justificarea de fundal nu este un proces 
misterios, ci vizează faptul că este corect şi legitim să avem 
credinţe şi reguli primitive, chiar fără existenţa unor 
argumente pertinente în favoarea lor. Există doar o atitudine 
de aprobare din partea subiectului epistemic – de pildă, în 
legătură cu utilizarea regulilor logice de bază – adică 
sesizarea că astfel de reguli sunt rezonabile. 

În acest cadru teoretic, o credinţă sau regulă justificată a 
priori nu ar mai avea nimic misterios. Obiecţia cea mai 
importantă la această teorie este lipsa unui criteriu al 
rezonabilităţii şi a unei explicaţii privind motivele pentru care 
satisfacerea unui asemenea criteriu ar fi suficientă. Dincolo 
de aceste inconveniente, autorul crede că reguli precum 
modus ponens şi modus tollens sau principiul non-
contradicţiei posedă o justificare de fundal pentru că (1) sunt 
presupuse de orice activitate argumentativă sau cognitivă de 
tip raţional şi (2) nu poate exista niciun argument împotriva lor 
care să nu implice în acelaşi timp imposibilitatea activităţii 
argumentative şi cognitive raţionale. Astfel, întrebarea lui Kant 
primeşte un răspuns relativ simplu: justificarea a priori este 
posibilă pentru că mintea umană posedă un set primitiv de 
reguli logice cu care operează în orice activitate de tip 
cognitiv.  

Cartea lui Viorel Ţuţui nu se adresează celor care sunt 
obişnuiţi să citească câteva pagini înainte de a adormi seara 
pentru a visa frumos în timpul nopţii, nici celor ce cred că 
filosofia este un gen de literatură ceva mai consistentă. 
Studiul asupra apriorităţii propus în acest consistent volum 
poate fi pe deplin înţeles de cei cu o minimă iniţiere în 
domeniul epistemologiei, cât şi de cei care au o puternică 
dorinţă de a urmări dezvoltările contemporane (uneori destul 
de tehnice) ale uneia dintre problemele fundamentale ale 
filosofiei. Cei care cred că în filosofie nu s-a mai spus nimic 
nou de la Platon încoace vor avea motive temeinice să se 
declare surprinşi la finalul lecturii. Dincolo de toate, cartea lui 
Viorel Ţuţui se impune ca un admirabil exerciţiu al gândirii 
clare, oneste, un exerciţiu al dezvoltării argumentelor, al 
tratării nuanţate a modalităţilor în care ne-am putea explica 
posibilitatea cunoaşterii şi justificării a priori.      

Gerard STAN 

Filosofia este socotită la noi, încă din perioada interbelică, 

un gen literar. Textul filosofic trebuie să aibă fraza sclipitoare, 
să sune bine, să încânte urechea, să producă impresie 
puternică, să aibă eventuale conotaţii ortodoxe sau să 
vorbească nelămurit despre Fiinţă sau Absolut, experţi în 
evaluarea sa fiind mai degrabă criticii literari, decât specialiştii 
domeniului. Nu există încă deprinderea de a evalua un astfel de 
text prin prisma ideilor propuse şi a argumentelor construite în 
sprijinul lor. Carnea cuvintelor pare a fi mai gustoasă şi mai 
preţioasă decât oasele structurilor argumentative. Din păcate, o 
astfel de atitudine faţă de un text filosofic ratează tocmai 
esenţialul. Datorită punerii în joc a unor grile de lectură 
irelevante, apariţiile editoriale filosofice de înaltă ţinută ideatică 
(de altfel, din ce în ce mai rare în spaţiul românesc) riscă să fie 
greu de sesizat.     

Cartea cercetătorului ieşean Viorel Ţuţui, Apriorismul 
contemporan. Dezbateri epistemologice, publicată la Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, este una dintre puţinele 
cărţi de filosofie teoretică, apărute la noi anul acesta, ce merită 
a fi citite. Nu o să găsim în această carte frazele jucăuşe ale 
filosofilor noştri de serviciu, în schimb o să descoperim o evaluare 
sobră şi nuanţată a celor mai importante poziţii filosofice 
conturate în epistemologia contemporană în jurul unei probleme 
lansate de Kant: condiţiile de posibilitate a cunoaşterii a priori. 
Filosoful german, impresionat de construcţia fizicii newtoniene, 
ridica o problemă care a făcut ulterior carieră filosofică: cum este 
cu putinţă ca o minte umană să poată cunoaşte ceva valabil 
despre o stare de lucruri fără să aibă o experienţă sensibilă a 
acelei stări? Mihai EMINESCU, Poezii 
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MIHAI ŞORA – SECVENȚE MEMORIALE

A apărut la Editura ALFA 
în 

Colecția SUBLIMIA CARMINA 
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Pornim în viaţă croind scenarii, visând la situaţii sociale sau 
profesionale de succes. Iar proiectul, odată pornit, acţionează ca o 
pompă afectivă care împinge energii cognitive în sistem. Aceste 
construcţii mentale sunt alimentate de imaginarul colectiv, plăsmuit şi în 
funcţie de loc şi timp, alimentat de cei din jur şi de împrejurări. Mobilizăm 
energii, sperăm să cucerim visul, ne motivăm încercând să ne apropiem 
de ţel. Atins sau îndepărtat, visul ne susţine, iar efortul  ne întăreşte. Aşa 
funcţionăm, cu toţii. 

Şi deodată apare un obstacol, un bolovan care închide  iremediabil 
calea aleasă. O întâmplare care te deturnează, o situaţie care te 
cuprinde în mrejele ei şi te paralizează. Te blochează un individ împins 
de invidii, de venin, de sufletul său pervers; dirijat de opţiuni contrare, 
manipulat adesea de răuvoitori.  Sau un grup care vrea să te alinieze, să 
impună ordinea lui, să te sancţioneze ca pe un rebel ce eşti; ai călcat 
normele  lor, singurele drepte.  

Colega mea Aurora Liiceanu crede că amănuntul biografic trebuie 
înţeles ca o întâmplare defavorabilă, un hazard, o „făcătură” 
destabilizatoare. Nu eşti responsabil pentru boală, accident, întâlnire 
care deturnează, nepotrivire. Ţi-a căzut în cale întâmplarea şi te 
dereglează. Te înalţi sau ajungi în groapă. Poţi da peste un cuib de 
vipere sau peste o comoară, viaţa ţi se schimbă iremediabil, te 
transformă în altul decât cel ce te-ai visat. Se strică maşinăria psihicului 
individual. Şi-ţi urmezi crucea. Spre înalt sau spre fundătură. 

Dar întâmplările, „accidentele” n-au şi ele  rostul lor? Nu se pun doar 
în calea omului care le poate sesiza, a celui care le înţelege semnificaţia, 
care e pregătit să le întâmpine? Nu opresc pe cel impetuos (şi invidiat), 
nu apar dinadins atunci când demonstrezi că poţi şi vrei ceva? El trebuie 
oprit, îşi zic cei ce distribuie  beneficii/sancţiuni de sistem. Şi creează 
evenimentul. Sau: nu se ivesc, benefic, în calea omului care crede în 
Idee, în Bune Sentimente, în Altul, chiar în Binele Moral? Eu zic că orice 
om e pregătit, destinat să se întâlnească cu amănuntul său biografic. Dar 
acesta are totdeauna o semnificaţie socială, e izvodit de un context 
social,  de situaţii care dau gândului şi lucrului semnificaţie. De cele mai 
multe ori e rod al evenimentelor sociale, efect al unui război ideologic, 
rod al proiectelor (adesea utopice) de schimbare dirijată. Ştim: marile 
utopii  nasc dezastre. 

 

 
  CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

Sociologii contemporani, cu privirea lor veşnic aţintită 
asupra societăţii, au observat că lansările de carte se desfăşoară 
întotdeauna în prezenţa unei cantităţi impresionante de lichide. 
Din butelci curge neîntrerupt un firişor de licoare, a cărui forţă 
nebănuită iese la iveală abia spre sfârşitul ceremoniilor când, 
luându-i pe sus pe participanţi, îi poartă în tangaj către casele 
lor. 

Acest fenomen a generat cercetătorilor o problemă: aceea a 
raportului de prioritate dintre poet şi vie. Adică: un anumit om 
devine poet pentru că are vie ori, fiind poet dobândeşte 
resursele băneşti şi îşi cumpără vie? De unde şi întrebarea: cine 
a existat întâi, poetul sau via? 

Cercetarea a început de la afirmaţia lui Alecsandri, cum că 
românul s-a născut poet. De unde s-a dedus că existenţa 
numeroaselor podgorii a generat automat o stare de spirit 
poetică şi exprimarea versificată a românilor. Ba, s-ar putea 
spune şi cântată sau dansantă, impusă de faptul că toate aceste 
forme de manifestare a omului carpato-danubiano-pontic 
însoţesc consumul de lichide bahice. 

Sociologii au observat că afirmaţia lui Alecsandri nu se 
susţine în totalitate, chiar cazul lui Alecsandri. În zona 
Mirceşti sunt puţine podgorii, de unde s-a dedus că izvorul 
abundentei creaţii poetice a bardului de la Mirceşti trebuie să 
se afle în altă parte. Poate în Champagne, Bourgogne sau 
Beaujolais, atunci când studia la Paris. La Mirceşti, Alecsandri 
a scris mai mult proză şi teatru, poeziile le-a scris în alte 
locuri. În lipsa lichidelor inspiratoare, poetul nu s-a mai 
exprimat în,  nu a mai produs versuri, ci proză. Fenomenul este 
perfect explicabil medical. Se ştie că lipsa lichidelor provoacă 
deshidratarea. Nu s-a spus, dar o spunem noi: deshidratarea 
intelectului, a creierului, determină o exprimare seacă, uscată, 
în proză, pe când o bună irigare cu licori e ca o ploaie de 
primăvară care generează o vegetaţie luxuriantă, 
impulsionează o exprimare bogată în (cu) floricele. Buna 
irigare cu licori constituie izvorul poeziei. Şi chiar a muzicii şi 
dansului. Dovadă faptul că atunci când Alecsandri şi prietenii 
se întruneau la moşia lui Costache Negri,  Mânjina, localitate 
apropiată de podgoriile Huşilor şi Vrancei – intelectul lor fiind 
bine irigat, scriau poezii – cele ale lui Alecsandri erau dedicate 
Elenei Negri – şi se prindeau în horă alături de săteni.  Dar ce 
nevoie avem de asemenea argumente din secolele trecute, când 
putem recurge la confirmări contemporane! Toată lumea evocă 
şi admiră – cu invidie – debitul poetic al răposatului-
regretatului Adrian Păunescu. Abia cercetările sociologice 
recente au stabilit că un asemenea debit nu s-a putut asigura 
decât prin cumularea donaţiilor viticole ale mai multor CAP-
uri şi IAS-uri. Resursele unei proprietăţi particulare, oricât de 
vastă ar fi aceasta, sunt reduse. În consecinţă şi debitul poetic e 
firav. Cazul Mircea Dinescu! La începuturi, alimentată la „ţâţa 
colectivă,” inspiraţia şi producţia poetică a lui Dinescu era 
abundentă. 

 
VIA 
 

ŞI 
POEZIA 

 

Şi teribil de originală. Uneori i se părea că citeşte ziarul 
împreună cu Moartea. De când a devenit proprietar de 
podgorii însă… Când te alimentezi, când sugi din bazinul 
proprietăţii colective eşti animat de mentalitatea consumului 
nelimitat, dar când „te uzi” din propriul butoi, devii econom. 
Mai ales dacă vrei să mai dai şi altora. Nu pe gratis! Le vinzi 
„Vinul lui Dinescu”! Şi atunci, de unde versuri? Treci la 
proză! La talk show-uri! Versuri scriu alţii! 

În concluzie, zic sociologii: există vie,/ curge poezie./ 
Nu există vie,/ te usuci, dai în scleroză/ şi atuncea treci la 
proză! Legătura indisolubilă dintre poezie şi proprietatea 
viticolă este atestată de biografiile majorităţii poeţilor. 
Martorii oculari şi auditivi îşi amintesc faptul că, spre 
exemplu, Nicolae Turtureanu, născut şi crescut lângă via 
părintească, gângurea în versuri! Colectivizarea şi 
urbanizarea l-au rupt pe poet de via părintească, i-au 
diminuat substanţial sursele de inspiraţie, determinându-l să 
treacă la proză. În ultima vreme, datorită aprofundării 
istoriei literaturii – o sursă nesecată de învăţăminte – sunt 
semne că Nicolae Turtureanu va reveni la poezie. S-a 
inspirat, se pare, din situaţia lui Păstorel Teodoreanu care, 
fiind departe de vie – avocat renumit, el profesa în marile 
oraşe – se iriga, în funcţie de mărimea onorariilor, la 
cârciumă sau la restaurant. În acest fel a evitat să se  
deshidrateze şi să facă proză, ca fratele său Ionel 
Teodoreanu, deşi acesta avusese, în tinereţe, bune porniri 
poetice. Creaţia în versuri a lui Păstorel a fost însă marcată, 
nu numai în conţinut, dar şi în formă, de tipul de irigare 
practicat. Una e să faci duş şi alta baie, în cadă. Pentru că de 
obicei Păstorel lua „una mică”, versifica tot una (o poezie)  
mică, o epigramă. 

Critica literară ar putea statua: spune-mi cum bei, ca să-ţi 
spun ce scrii! Consumul, la Păstorel, fiind o suită de „una mică” 
şi producţia poetică rezultată a fost un torent de mici poezii, de 
epigrame. Dacă ar fi avut butoiul propriu, aşezat lângă canea, 
Păstorel ar fi produs poeme de dimensiuni homerice! Sau, ca să 
internaţionalizăm: bei o ceşcuţă de sake, ai resurse doar pentru 
un haiku! Dar nu numai modalitatea (forma) de consum, ci şi 
compoziţia chimică a lichidelor bahice îşi pune amprenta asupra 
creaţiei literare. Caragiale obişnuia să comande: – Băiete, una 
mică! Dar era bere. Prea multă apă, prea puţine particule eterice 
şi luciferice, generatoare de poezie! Din cauza greutăţii specifice 
mari, comparativ cu cea a vinului, berea nu se poate ridica în 
sfera înaltă a corpului omenesc unde, în urma unor subtile 
combustii, să se transforme în elixir poetic şi se scurge în zonele 
joase (spre vezică). Neputând beneficia de forţa ascensională a 
elixirului poetic şi călări Pegasul, creatorul rămâne pedestraş al 
prozei. Consumul de bere l-a împiedicat, deci, pe Caragiale, să 
devină poet, l-a silit să scrie proză. Iar faptul că lua doar o halbă 
mică, un ţap, a limitat dimensiunile prozei sale la… momente şi 
schiţe! Urmărind relaţia dintre consum şi creaţie, biografii atenţi 
au observat că numai atunci când a trecut la halba mare şi chiar 
la butoiaş, Caragiale a putut compune marile sale piese de teatru. 
Şi ce mare romancier ar fi putut ajunge dacă, părăsind berăriile 
Ploieştiului sau ale Berlinului, s-ar fi aşezat măcar la Vălenii de 
Munte! Pentru că livezile de pruni, dar nu numai, dau altă 
consistenţă prozei. O fac mai amplă, mai vioaie, mai 
impunătoare. Nicolae Iorga care, sub spectrul podgoriilor 
Botoşaniului, a debutat ca poet, după ce s-a stabilit la „umbra 
pomilor în floare” (era să scriu: a prunilor) de la Văleni, a scris 
zeci de volume de proză şi teatru. Printre livezile generatoare de 
literatură, un loc aparte ocupă cele din zona Rădăşenilor. Aici se 
află izvorul ascuns al prozei lui Mihail Sadoveanu şi Eugen 
Lovinescu. Tot de aici se ridică parfumul prozei lui Mircea Radu 
Iacoban şi  Grigore Ilisei. De mare importanţă este ca roadele 
podgoriei să nu fie culese înainte de Ziua Sfintei Cruci, ci după 
căderea brumei, cum procedează Emil Brumaru, numele 
demonstrând că a moştenit această deprindere de la înaintaşii săi. 
Culesul târziu asigură un rafinament deosebit esenţei poetice 
brumariene. În ultima vreme, cercetării sociologice a raportului 
dintre proprietatea viticolă şi creaţia poetică i s-au deschis noi 
perspective prin lansarea, de către acad. Marius Sala, a ipotezei 
că termenul românesc „vie” (via) îşi are originea în latinescul 
„via”. Deci latinescul „via Appia” nu trebuie tradus ca „drumul 
lui Appius,” drumul construit de (din iniţiativa lui) Appius ci 
„calea către via lui Appius”, drumul care duce la via lui Appius. 
Această nouă interpretare clarifică faptul că romanii erau 
convinşi că deţinerea, proprietatea asupra unei vii, îţi trasează 
drumul în viaţă, drum care duce către Poezie. În limba şi în 
conştiinţa românilor această corespondenţă este evidenţiată de 
faptul că Via rimează cu Poezia. 

 

Traian D. LAZĂR 

puterea amănuntului biografic 
Îmi vin în minte exemple: destine deturnate, vieţi frânte doar 

pentru că inşii n-au acceptat ce li s-a oferit, purtători de omenie distruşi 
pentru că sfidau contextul murdar, constructori urâţi de cei din jur 
pentru cutezanţa lor. 

Ştefan era, la vremea aceea, prin 1945, un adolescent derutat,  
alungat de tăvălugul care venise peste ei, cei din Bucovina. Fugea 
disperat peste dealuri, când s-a întâlnit cu moşul meu, Costică, pe 
câmp, undeva pe Valea Jijiei. Un băiat flămând şi speriat, încercând 
să-şi păcălească destinul. Moş Costică n-avea copii, era şi el în 
cumpănă, parcă ştia că viaţa avea să-l încerce, l-a înţeles şi  l-a luat cu 
el. Şi-au împletit destinele, s-au sprijinit. Iar când lui Ştefan i-a venit 
timpul să se aşeze, i-a dăruit vite şi loc de casă, să-şi facă rost. Un rost 
de străin acceptat. Mai degrabă tolerat. Şi-a vizitat târziu familia 
rămasă într-un sat de pe lângă Cernăuți. N-a regretat, după ce a văzut 
efectele schimbării sociale de acolo. 

Aveam, în adolescenţă, în sat, un prieten cu câţiva ani mai mare 
decât mine. Ne vedeam mai ales vara, îl admiram. Era la liceu, la 
Botoşani, când tatăl său a fost „băgat” la chiaburi. Ba şi la închisoare, 
pentru sabotaj, neplata cotelor. N-a mai putut continua liceul, a trecut 
la o profesională. Apoi a dispărut din sat, gospodăria lor s-a risipit, au 
fost dislocaţi şi părinţii mei, i-am pierdut urma. Se zvonea că l-a înfiat o 
rudă de departe. Am aflat despre el târziu, era prin anii şaptezeci, îmi 
spune cineva că e contabil la un mare hotel din Bucureşti. Îl caut, cel 
mai vechi şi titrat hotel, era chiar contabil şef. Telefonez, îi spun cine 
sunt şi ne dăm întâlnire; nu pot să nu remarc că mi se adresează cu 
apelativul „tovarăşe”. Oare ce s-a întâmplat cu el? Ne vedem, îmi 
spune puţine despre el, se învârtea printre mărimi, călătorea. Dar nu 
mai puteam comunica ca odinioară, era altul. Conformist, sec, nici o 
bucurie a revederii, un funcţionar perfect al regimului. Disimula, se 
temea de trecutul nostru comun, îl schimbase cognitiv socialul? Nu   
ne-am mai văzut. Eram în primul an de profesorat, într-un sat la graniţa 
cu Ungaria, dincolo de Oradea, repartizat „din oficiu”. In afară de cei ce 
făcuseră armată sau închisoare, locuitorii vorbeau numai maghiara. 
Stăteam în gazdă la Pişta baci, un moşneag uscat, care făcuse canal, 
fost chiabur, cândva gazdă de neam, acum scăpătat. N-aveam 
televizor, nici măcar radio. Seara mai  schimbam impresii.  

Amândoi prudenţi. Intr-o zi găsesc pe pervazul meu o scrisoare.    
I-arăt și se îngălbeneşte. Era o turnătorie, un denunţ împotriva unui 
duşman de clasă, cel ce o plasase se gândea că-i voi da curs. Am 
aruncat-o pe loc în foc. Bătrânul m-a adoptat apoi, mi-a acordat 
încredere şi mi-a istorisit viața lui, a familiei, a comunităţii. Doi 
„reacţionari”, deosebiţi, dar uniţi de  similaritatea alegerii. Socialul, cel ce 
face şi desface. Un învăţător rural, fiul mai mare al unei văduve, rămas 
mult timp holtei, pentru a-şi ajuta mama şi fraţii. Viaţă chibzuită, spirit 
întreprinzător, capabil în tot ce face, om cu principii. Cumpără pământ, 
prin instituţia obştii săteşti, mult. E naţionalizat în 1946. Copiii săi, 
crescuţi într-o casă înlesnită, rămân pe drumuri. Cel mare, ofiţer, fuge în 
munţi, e prins târziu şi moare în torturi, model de demnitate. A doua, o 
fată, împleteşte pulovere colegelor, ştie de toate, îşi câştigă existenţa, 
termină medicina şi devine doctor respectat. Gheorghiţă, voinic, sportiv, 
munceşte în gară, la încărcat/descărcat vagoane, devine inginer şi apoi 
specialist de vază la fabrica de ţevi de la Roman. Când are ocazia, 
rămâne în Germania. Ultima, încă foarte tânără atunci, se luptă şi ea cu 
potrivniciile, devine ingineră.  În urmă cu câţiva ani era deputat. Retrasă 
acum, dezgustată de evoluţia liberalilor. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu 
venea socialul năvalnic peste ei? Ar fi fost la fel de motivaţi, ar fi învăţat 
la fel de îndârjiţi pentru a-şi face situaţii? Oare ce ajungeau? Putem 
spune că au învins vremurile, că socialul vrăjmaş i-a întărit? Port cu 
mine mai multe istorii de acest fel. O zestre cu care încă nu ştiu ce să 
fac. Fiecare avem depozite de  povestiri de viaţă. Ale noastre, ale celor 
din jur, trăite sau doar auzite. Întâmplări de demult sau recente, bucăţi 
de viaţă cărora încercăm să le dăm sens. Şi să desprindem legităţi. 
Numai întâmplări sau întâmplări în context social? Cine le-a împletit? Mă 
gândesc să-i propun colegei mele un compromis: „făcături sociale”. 
Trăirea individuală e totdeauna învelită într-un context sau într-o situaţie, 
socialul e trăit diferit de fiecare individ în parte. Dar totdeauna un social  
organizat de alţii, care ne loveşte ca un bulumac, ameţindu-ne pe toţi, e 
suportat altfel de fiecare actor social. Unii văd cu ochi limpezi, descoperă  
iniţiatorul, alţii nu. Aranjorul rânjeşte sardonic, nu-i pasă nici de indivizi, 
nici de grupuri, nici de mai mulţi. El e Ideea. Opţiunea ideologică e peste 
tot. 

                                           Adrian NECULAU 
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Cadre desprinse parcă dintr-un jurnal 
de viaţă cotidian. Iar complicitatea dintre 
poveste, culoare şi tehnicile de redare dau 
acestor cadre ritm, un suflu vibrant. Nimic 
nu e static, nici măcar acele naturi moarte 
cărora între noi fie spus le-ar fi iertat să fie. 

Credeam că fascinaţia vine, ca la 
manual, din perceperea legăturilor 
complexe stabilite între timp,  spaţiu, 
formă şi raporturi. Tehnic lucrurile stau 
aşa, dar, în acest caz particular, amănuntele 
te încântă suplimentar. Ai putea jura de 
pildă că autenticitatea imaginii dezvoltă 
ansamblului un soi de muzicalitate, de 
rezonanţă acustică. Auzi (oricât de 
improbabil ţi se pare iniţial uzul acestui 
simţ în contextul artelor prin excelenţă 
vizuale), sunetul acut de metal al 
tramvaiului pe şine, vântul răvăşind 
câmpul de maci, răpăitul ploii şi intuieşti 
zgomotele stradale nocturne, scârţâitul 
zăpezii sub tîlpi, foşnetul cearşafului dacă 
ea s-ar întoarce, ceasul Palatului sau 
clopotele Mitropoliei cronometrând proto-
colar efemeritatea. 

Ai la îndemână mai apoi un coctail 
tactil: simţi carnalitatea nudurilor, pipăi 
luciul rece al vaselor ceramice cu flori, 
lemnul băncii pe care te-ai aşezat, 
asperitatea zidului de care te-ai proptit, 
textura cărţilor din bibliotecă, lama rece a 
unui cuţit sau dimpotrivă diafanul vegetal 
al petalei de trandafir. 

În plus culoarea, niciodată brută, 
netrădând legile generale ale contrastelor 
și armoniei dar împrumutând totodată 
rafinamentul vintage al metamorfozelor 
tonice, din pânzele de altădată (în pofida 
unor ani ce încă nu s-au scurs), are efect 
analgezic.  

Iernile nu-ţi par cu adevărat reci, 
proscrise şi îngheţate în timp. Sunt graţie 
unor tuşe vii şi spontan plasate pe fondul 
de-ntuneric, active. 

În cazul portretelor sau peisajelor 
devine evidentă preferinţa pentru aşa 
numita lumină orizontală, specifică 
după-amiezelor şi ceasurilor de seară. O 
alegere fericit premeditată aş spune, de 
vreme ce, nicio alta nu-ţi conferă mai 
abil libertatea combinaţiilor de tonuri 
prin juxtapunerea elementelor de 
expresie clasică, minimalistă şi 
postmodernă. Peisajul capătă relief şi o 
anumită adâncime evidenţiată de 
alternarea luminilor şi umbrelor. 

De atfel senzaţia de viaţă ce 
defineşte fără urmă de îndoială lucrările 
autorului devine cred tributară acestei 
opţiuni. Mozaicul de umbre, senzaţia de 
proiecţie şi jocurile de lumini valsând pe 
chipuri, frunze şi ziduri impun mişcare 
şi un atare ritm temporal, o continuitate, 
un cert... va urma. 

Mărturiseam la început că în cazul 
numelor des bifate expoziţional speri la 
rutina confirmării dar aştepţi surpriza 
detaliului revelator. Detaliul venit să 
facă diferenţa, acel alte cele pe care-l 
căutam a fost de această dată unul de 
formal... De formă a expunerii şi de 
rulare a unui altfel de fond plastic. Am 
salutat suportul-garderobă (delicios de 
nonconvenţional) etichetând în gând tot 
ce „atârna” acolo drept... arhiva de pe 
umeraş. 

M-a contrazis şi frunzărind 
melancolic amestecul de studii novice, 
afişe, schiţe, nuduri incipiente, ipostaze, 
burguri nemţeşti, ierni ruseşti, foste 
iubiri şi-alte chipuri feminine, a şoptit 
derutat: „Din ’79 până-ncoace asta e 
viaţa mea”. Şi-a revenit brusc o secundă 
mai târziu adaugând hâtru: „Dar o dau 
spre probă şi altora...” 

Gândul fin şi poate mai profund 
decât şi-ar fi propus al unui om mare cu 
entuziasm de copil şi aer de viking 
îndrăgostit iremediabil de pânze... mai 
puţin acvatice şi dacă se poate cu atât 
mai puţin nordice.  

Gândul unui nostalgic care n-a 
încetat a crede în decantare. 

 
„Sunt convins că va veni vremea 

trubadurilor, a oamenilor simpli şi 
sinceri; iubirea va fi iubire, gestul bun 
şi gestul rău se vor vedea aşa cum sunt, 
înșelăciunea-nșelăciune, glonţul-glonţ, 
puterea-putere. Va veni vremea vibraţiei 
directe, a comunicării fireşti între 
oameni”. 

Lucruri simple!?  
 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
 

Delectabilul filozof Alain (1868-1951) povesteşte cum a 
început să scrie despre artă.  

Nu e, neapărat, de tras o concluzie din povestirea sa, dar ceva 
în care să se întrevadă conturarea unei concluzii tot există. Şi asta 
pentru că, recitind acum pasajul, ceva m-a şocat, aşa cum nu se 
întîmplase cu mulţi ani în urmă, la prima lectură, fiind atunci, 
probabil, frapat doar de fraza ghiduş-sclipitoare a gânditorului. 
Cineva care îl conjurase să „stoarcă” tot din el, şi reuşise deplin 
pînă atunci, îi cerea, în sfârşit, să... rateze şi artele frumoase. Aşa 
s-au născut părerile lui Alain despre arte. Când veni rândul 
picturii, Alain povesteşte cum el însuşi exersase. Era în vremea 
cruntă a tranşeelor. „Îmi exersam mania desenînd pe o cutie de 
orologiu pe jumătate lăcuită; am «atacat-o» cu creioane colorate, 
şi ele foarte proaste. Pe suprafaţa rebelă creionnul nu muşca o 
dată din cinci; dar ostaşul e răbdător. Desenam pe Adam şi Eva 
pe fiecare parte a unui trunchi noduros, unde, de altfel, ostenind 
mereu, apăru forma unui şarpe. Adam şi Eva, după ce m-am 
străduit să aplic culoarea, au fost la fel, un soi de trunchiuri de 
arbori de culoarea cărnii. Dar totul amestecat şi mistuit în tonurile 
întunecate ale cutiei de orologiu. Mă încăpăţânam. Într-o zi, 
căpitanul, zărind-o, spune: e frumos!”. 

Bine, veţi zice, şi ce-i cu asta, ce e rău în ce a povestit Alain? 
Dacă n-ar fi vorba de spiritualul Alain, atunci reluarea acestui 

episod ne-ar putea produce o impresie penibilă, asemănătoare, să 
zicem, „contemplării” unei vitrine cu  suveniruri. E posibil, oare, 
de plecat într-o direcţie atât de spinoasă de la un astfel de debut? 
Ce garanţii de calitate ne poate oferi o exegeză atunci când 
iniţierea se consumă atât de precar? Nici una. 

Să ne alegem, mai bine, din briantul Alain, doar cu divagaţia 
lui inimitabilă, dar să vedem că enigma picturii a rămas tot 
enigmă. Şi, la urma urmei, nici nu s-ar putea altfel: pictura, 
precum celelalte arte, rezervându-şi, prin însăşi constituţia ei, 
partea de umbră, invizibilă, indecelabilă. Cu care, nu?, ne şi 
fascinează. Ne-ar mai interesa artistul care  şi-a epuizat toate 
tainele?... Deci începutul acela, neieşit încă din tenebrele fără 
nume, să fie totul? Poate că da. Cu atât mai mult  atunci când 
gustul îndoielnic nu mai poate fi compensat nici măcar de 
artificiile unei inteligenţe briante. Ca a lui Alain. 

Cunosc un distins critic de artă, adeptul unui program auster, 
de o anume reconfortantă cruzime axiologică, angajat în destinul 
artei, care, în anii începutului său catedratic, anii anonimatului, 
desena candid, alături de studentul ce eram, într-o bancă de 
seminar, gingaşe profiluri de camee... Era Dan Hăulică. 

 
 

Val GHEORGHIU 

brize

„Nu l-au ocolit nici acum efectele 

speciale” – îmi spusesem zâmbind cu doar o 
zi înainte, în timp ce parcurgeam cu 
privirea, în trecerea lentă a vagonului biciuit 
de zbaterile ude ale furtunii văratice, forfota 
ce specula patronajul unui nou vernisaj sub 
aura Cupolei. Ghicisem instinctiv autorul, în 
fotografia-i afiş şi zâmbeam acum din nou, 
în pragul confirmării (da, era, Gabriel 
Gheorghiu) şi-a titulaturii cu rezonanţe 
calde de vânzător ambulant, dar într-atât de 
proprii lui: Picturi, studii şi alte cele... 

Contextual, veţi înţelege poate de ce nu 
atât curiozitatea mi-a condus paşii spre 
galerie (în cazul câtorva nume rulate, deloc 
numeroase în club, nu cauţi confirmări ci 
doar noi şi uneori surprinzătoare trăiri ), cât 
tocmai generoasa deschidere a acestui 
misterios „alte cele” şi-a promisiunilor ce 
zac de regulă în esenţa prescurtărilor de tip 
abreviativ. La urma urmei nu e nici un secret 
– cu toţii am dat curs la un moment dat 
tentaţiei de-a servi celorlalţi empatice dar 
goale glazuri subiective, spre a ne salva 
adevăratul suflet în spatele unui banal etc... 
Un amănunt convingător aşadar. 

L-am regăsit printre lucrări aşa cum 
ştiam deja c-avea să fie, fidel unui ritual de 
altfel captivant. M-a cucerit mărturisesc 
peste ani gestul acesta asumat, cumva atipic 
creatorului de-a se expune cot la cot cu arta 
sa. Şi e o provocare cu final scontat să 
intuieşti dincolo de armura masivă uşor 
scandinavă, nu un gardian infatuat ci mai 
curând emoţii de patriarh convins cu greu   
a-şi supune copiii examenului final. Ghiceşti 
cumva existenţa unui tandru acord mutual 
de susţinere reciprocă, de interzis la 
abandon, de testare implicită a impresiilor la 
cald, departe de negocieri (de gestiune se 
ocupă întotdeauna altcineva) şi colecţii de 
semnături, menite să hrănescă orgoliile de 
hârtie ale vreunui caiet banal. 

L-am regăsit dacă ar fi să reinvoc 
perioada de succes a nudurilor şi 
nocturnelor ce au vrăjit deopotrivă privitorul 
amator, critica de specialitate şi bârfele de 
alcov, ceva mai degajat, nu laconic şi nici 
calm pentru că nu-i stă în fire, dar, oricum 
trădând în privirea ageră şi cameleonică 
genul acela de surescitare tainică, camuflată. 
Nu ştiu dacă e vina trăirilor de pictor nomad 
pe care şi le-a dăruit bătând continente în 
ultimii ani, a căutării, a spaţiului intim 
comprimat în Armeană sau retragerii 
benevole de la masa rotundă a 
competitivităţii snoabe, cert e că rezultatul a 
meritat. Există expoziţii indiferent că 
priveşti din perspective zis – cronicăreşti sau 
vizionări simple de amator, pentru care te 
pregăteşti. De fiecare dată diferit: revizueşti 
altfel spus straturi de stări şi încerci să 
extragi din maldăr atitudinea potrivită.  

Am întâlnit pe simeze, reunite într-o 
paradigmă urbană, de toate: trăiri intense, 
refulări, mistificări, transe, fericiri de-o 
clipă, nefericiri, percepţii prăfuite ori naive 
sau ecuaţii abstracte cu mai mult de două 
necunoscute.   

Au fost idei pe care mi le-am asumat, 
altele pe care le-am absorbit şi un munte 
întreg vrednic de renegat. Doar puţine, 
filtrate natural sunt experienţele pe care    
le-am iubit. 

Ieşirile picturale la rampă ale maestrului 
Gheorghiu reuşesc să fie, rând pe rând, 
lecturi de vacanţă atipice, în sensul că nu le 
poţi niciodată puncta ca fiind facile dar 
resimţi liberatatea, naturaleţea lor.    
Mi-amintesc că, la un prim impact, lucrările 
sale au avut asupră-mi acelaşi efect pe care-l 
trăiesc acum în faţa recent descoperitelor 
filme suedeze (cu un fir epic atât de realist şi 
nesofisticat încât nu se lasă povestit – ai 
eşua iremediabil în banal – dar, de-o 
francheţe a sentimentelor, a detaliului, a 
perspectivei şi puterii de sensibilizare, 
cuceritoare). 

Au magnetismul şi fascinaţia hipnotică a 
unor oglinzi, în apele cărora trecând de 
graniţa fină a celor câteva straturi de verni 
trăieşti o nouă realitate, e drept ceva mai 
potenţată sentimental. Burguri, anotimpuri, 
chipuri şi interioare ajustate cu... inima. 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  
  

CANDORILE ÎNCEPUTULUI 

VIAŢA PE UMERAŞ 

LEWIS MILESTONE: DE LA  
CHIȘINĂU LA HOLLYWOOD 

 

Lewis Milestone (Lev Milștein) s-a născut la Chișinău, la 30 
septembrie 1895, în familia unui croitor evreu înstărit. A studiat la Odesa, 
dar și în Germania și Belgia. Ajunge în Statele Unite ale Americii chiar 
înaintea declanșării Marelui Război, cu doar 6 dolari în buzunar, și pentru 
a se întreține lucrează ca salahor, fotograf, electrician, după care se 
alătură unui compartiment special al Armatei Americane – Army Signal 
Corps, realizând filme educative pentru soldați. După aceste prime 
încercări cinematografice, ajuns la Hollywood, devine asistentul 
regizorului William A. Seiter, ajungând, în câțiva ani, editor, apoi asistent 
de regizor și scenarist. Lewis Milestone regizează primul său film în 1925, 
Seven Sinners, pentru Howard Hughes, celebrul magnat american, 
producător a numeroase filme în perioada interbelică. Milestone a intrat în 
istoria Academiei Americane de Film, ca fiind primul laureat al Premiului 
Oscar pentru cel mai bun regizor, pentru filmul Two Arabian Knights. În 
1931, în cadrul celei de-a III-a gale a Oscarurilor, Milestone primește 
Oscarul pentru regie pentru filmul All Quiet on the Western Front (Nimic nou 
pe frontul de Vest), adaptare după romanul lui Erich Maria Remarque, care 
este și cel mai bun film al anului. În anul următor este nominalizat la Premiile 
Oscar, pentru cel mai bun regizor, cu filmul The Front Page, dar pierde în 
favoare lui Norman Taurog, cu al său Skippy și în 1939, pentru cel mai bun 
film Of Mice and Men (Oameni și șoareci), adaptare după John Steinbeck, 
pierzând în favoarea lui Victor Fleming cu blockbuster-ul Gone With the 
Wind (Pe aripile vântului), ce îi reunea pe Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie 
Howard și Olivia de Havilland. Lewis Milestone este regizorul a peste 50 de 
filme, între care merită amintite și Rain (Ploaia, 1932), cu Joan Crawford și 
Walter Huston, Ocean’s Eleven (1960), cu Frank Sinatra, Dean Martin, 
Sammy Davis Jr. ș.a., Mutiny on the Bounty (Revolta de pe Bounty, 1962), 
cu Marlon Brando, Trevor Howard și Richard Harris. L-a cunoscut pe Ilya 
Ehrenburg, când s-a decis să ecranizeze romanul său Viața și moartea lui 
Nicolae Kurbov, proiect nefinalizat datorită refuzului producătorilor, care 
considerau că scenariul era prea axat pe partea socială și prea puțin pe 
cea... „sexuală”. În 1980, Lewis Milestone se stinge din viață la Los Angeles. 
Milestone se alătură altor personalități de origine evreiască, născute în 
spațiul basarabean: Sigmund Mogulesko (1858-1914), actor american de 
teatru idiș, interpret și compozitor; David Kessler (1860-1920), actor 
american de teatru idiș; Baruch Agadati (1895-1976), figură legendară a 
culturii israeliene, coregraf, pictor, regizor și producător de filme; I.A.L 
Diamond (1920-1988), scenarist la Hollywood ș.a. 

 

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
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singura compunere – 
moartea! 

 

Ar fi cum nu se poate la îndemână și nu tocmai 
nejustificat să atribuim rigoarea aproape fără cusur a 
spectacolului Naționalului craiovean cu piesa Caligula a lui 
Albert Camus formației anterioare de inginer a regizorului 
Bocsárdi László. E cum nu se poate mai limpede că directorul 
de scenă a pornit la lucru cu un proiect de spectacol ferm, că 
a știut să îl expună cu claritate nu doar colaboratorilor săi 
apropiați și încercați în montări anterioare – mă gândesc la 
semnatarul decorului: Bartha József, la creatoarea 
costumelor: Dobre Kóthay Judit, la autorul conceptului de 
muzică de scenă: Iosif Herțea- dar și la actorii din distribuție, 
aceștia evoluând sigur, văzându-se cu ochiul liber că sunt 
stăpâni pe roluri, că știu bine în ce spectacol joacă, că nu sunt 
nicidecum niște marionete manipulate de voința regizorului, 
că sunt convinși de justețea abordării personajelor 
încredințate. Rezultatul imediat și extrem de important e că 
această riguroasă operațiune de clarificare a sensurilor s-a 
transferat și asupra noastră, a spectatorilor, care, odată 
eliberați de spaima că nu vom înțelege despre ce e vorba în 
reprezentație, putem să ne concentrăm mai în voie asupra 
aprecierii modului în care se spune. E cum nu se poate mai 
evident că Bocsárdi László nu și-a dorit să transforme 
spectacolul său cu Caligula într-un eseu asupra poeziei 
textului lui Camus- de aici și necesitatea unei noi traduceri 
și adaptări, în conformitate cu intențiile montării, iar 
versiunea semnată de  Alice Georgescu răspunde ireproșabil 
acestor imperative- nici într-unul de factură magică (așa 
cum a fost cazul în montarea din 1996 de la Bulandra, 
semnată de Mihai Măniuțiu), nici într-unul de esență barocă 
(așa cum a făcut Victor Ioan Frunză în montarea din anul 
2008 de la Teatrul Municipal din Baia Mare). Ci într-unul 
despre tragicul lucidității cu care personajul principal 
înțelege moartea și se răzbună pe ea nu negând-o, nu 
încercând să o îndepărteze, așa cum ar fi firesc, ci 
înmulțind-o și meditând rece asupra acestui proces de 
înmulțire, așteptând ca, la rândul său, să fie ucis la fel de 
crud de senatorii pe care cu o cruzime exacerbată și cu un 
apetit inegalabil al demonstrației îi trimite la moarte. E felul 
în care cred că Bocsárdi László  a înțeles esența absurdului 
camusian și a dorit să îl releve scenic. 

Așezați pe gradene, spectatorii au în fața ochilor un 
spațiu de joc delimitat de un decor trapezoidal, metalic- 
vinețiu care, iluminat într-un chip anume (light-design: 
Bányai Tamás) devine transparent permițând astfel, de la un 
moment dat, proiecțiile video deloc gratuite (Florin Chirea).  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Așteptam de mult timp un spectacol al Irinei Popescu 

Boieru despre care să pot scrie cu bucurie. Îi simțisem uneori 
forța, inspirația în montări precum „Harold și Maude”, 
„Fluturii sunt liberi” sau „Scara pisicii”, însă de fiecare dată 
pe porțiuni reduse, ca și cum nu întregul ar fi preocupat-o, ci 
frânturi pasagere ale acestui întreg. În spatele spectacolelor, 
percepeam adeseori o prezență regizorală obosită, poate 
resemnată, ca și cum ce fusese de spus se spusese deja. Unii 
actori, din generația Corneliei Gheorghiu, bunăoară, îmi 
relatau, cu răsuflarea tăiată, despre frumusețea magică a unor 
spectacole de altădată: „Efectul razelor gamma asupra 
anemonelor”, „Casa Bernardei Alba”, „Orfeu în Infern”... Iar 
eu pur și simplu nu înțelegeam unde se ascunsese această 
Irina Popescu Boieru.    

În general, a scrie cu bucurie despre spectacolele 
Teatrului Național Iași este un deziderat mai complicat decât 
pare. Iată, însă, că, după recenta surpriză plăcută de la Sala 
Uzină (mă refer aici la spectacolul lui Vlad Cepoi, „Povești 
de familie”), mi-a fost dată o alta, de astă dată la Sala Studio, 
acolo unde regizoarei sus pomenite i-a ieșit un spectacol 
frumos, rotund, simplu și, totuși, cât se poate de profund.  

„Pană de automobil” este una din acele bijuterii ale lui 
Dürrenmatt, scrisă la câteva decenii de la „Procesul” lui 
Kafka, și în imediată consecuție temporală cu perioada de 
glorie a celuilalt major dramaturg elvețian, Max Frisch. O 
dramaturgie elvețiană interesată de raportul individ-societate, 
jonglând rafinat cu mijloace ale teatrului absurd (degradarea 
eului și neputința lui de a se recompune), cu elemente de 
grotesc (cortegiul Clairei Zachanassian din „Vizita bătrânei 
doamne”) sau apelând adeseori la soluții metafizice 
(epilogul din ceruri de la „Biedermann și incendiatorii”).  

În „Pană de automobil”, Dürrenmatt propune cel puțin 
două teme: chestiunea dreptății (dreptatea care „iese la 
pensie” odată cu cei ce o exercită: judecătorul, procurorul, 
avocatul și călăul) și problema culpei individuale 
(prezumția de vinovăție, culpa metafizică, așa cum o 
teoretizase un Karl Jaspers, sau acel camusian „Nu 

În avalanșa aceasta de metamorfoze, de demonstrații 
artistice înmuiate în ridicol (un ridicol elegant și cu măsură 
administrat scenic de Bocsárdi László și de Sorin 
Leoveanu, ridicol al protagonistului cu admirabilă artă 
contrapunctat de ridicolul spaimei senatorilor și de 
grotescul poeților), confruntările dintre Caligula și Scipio 
(în rol a fost distribuit un remarcabil actor tânăr, Vlad 
Popescu, a cărui evoluție merită să fie cu atenție urmărită și 
în viitor) și dintre Caligula și Cherea (de subliniat jocul de 
mare clasă al lui Ilie Gheorghe) au din nou funcții 
contrapunctice. Există, cred, o cultură a contrapunctului pe 
care o dezvoltă spectacolul de la Teatrul Național din 
Craiova, fundamentată pe realitatea profund antitetică a 
personajului principal. Starea de surescitare a acestuia e 
reversul oboselii lui esențiale, o oboseală care, odată ajunsă 
la limită, la termen, își va afla convertirea în moarte. Scena 
finală e una ca de circ (își face apariția și un Magician, 
interpretat de Ion Butnaru), în cutia-sarcofag în care revine 
spre final protagonistul înfigându-se o mulțime de săgeți, 
lansate asemenea unor cuțite de senatori și acoliții lor. 

Va urma un țâșnet roșu, semn că Împăratul nu mai este, 
că a fost eliminat cu cruzime, că lecția crimei pe care le-a 
predat-o supușilor săi a fost perfect însușită. 

Regăsim în acest spectacol al Naționalului craiovean 
acea trupă actoricească magnifică, perfect sudată, de pe 
vremea marilor spectacole montate în Bănie de Silviu 
Purcărete. Mă gândesc la Valer Dellakeza, Adrian Andone, 
Ion Colan, Angel Rababoc, Nicolae Poghirc, Eugen Titu, 
Iulia Lazăr, Tudorel Petrescu, adică la nume cunoscute, 
unele dragi, apreciate din aceste spectacole de patrimoniu, 
ce se asociază benefic cu cele ale lui Iulian Băicuș, Ștefan 
Mirea, Mircea Tudosă, Cosmin Rădescu, Ștefan Cepoi, 
Marian Politic, ș.a., cu toții punându-și semnătura aurită pe 
o creație de vârf a Teatrului și a anului teatral, deopotrivă.    

 

Mircea MORARIU 
  
  

Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova – 
CALIGULA de Albert Camus; Traducerea: Alice Georgescu; 
Regia: Bocsárdi László; Decorul: Bartha József; Costumele: 
Dobre Kóthay Judit; Coloana sonoră: Iosif Herțea; Light 
design: Bányai Tamás; Video: Florin Chirea; Cu: Sorin 
Leoveanu, Ilie Gheorghe, Valentin Mihali, Gabriela Baciu, 
Vlad Popescu, Valer Dellakeza, Adrian Andone, Ion Colan, 
Angel Rababoc, Nicolae Poghirc, Eugen Titu, Cătălin 
Băicuș, Iulia Lazăr, Claudia Nisipașu, Tudorel Petrescu, 
Ștefan Mirea, Ștefan Cepoi, Dragoș Măceșanu, Marian 
Politic, Dragoș Andronie, Alexandru Ionuț Marcu, 
Alexandru Măndoiu, Iulică Grecu, Cristi Petec, Nicu Guran, 
Nicu Stana, Alin Stan, Giani Miu; Data reprezentației: 2 
noiembrie 2011. 

 

Tot la plusuri se înscrie și distribuția. Evident, rolul 
cel mai dificil l-a avut Nicolae Ionescu; dificultatea 
personajul său (Traps, care se putea numi la fel de bine „O 
conștiință”) rezidă în aceea că el trebuie să fie, pe de o 
parte, bine particularizat (are un anumit trecut, are o 
anumită meserie, vorbește despre un anumit club, are, cu 
alte cuvinte, o identitate și, în același timp, trebuie să 
reprezinte o conștiință generică, omul în ansamblu său, 
pentru care ceilalți pot fi foarte bine manifestări ale 
inconștientului, sau fațete ale propriului sine. Ionescu a 
reușit să puncteze admirabil gradualitatea intrării în joc a 
lui Traps și, apoi, neputința de a mai ieși din acest 
exercițiu de auto-analiză. Excelent s-a simțit Constantin 
Avădanei în pielea procurorului, pe care l-a interpretat cu 
vervă și răutate, cu logică și entuziasm. La fel, Emil 
Coșeru în postura avocatului, un personaj bine definit (de 
la baston, la ton), apt să amuze și, simultan, să amplifice 
densitatea procesului. Petru Ciubotaru și-a lucrat rolul 
(călăul Pilet) cu minuțiozitate; l-a ridicat, cumva, pe linia 
grotescului, mizând mult pe clenciuri actoricești de mare 
efect la public, însă preocupat să nu „taie” partiturile 
colegilor. Gelu Zaharia (Judecătorul), dincolo de unele 
„exteriorități” vocale, s-a integrat rezonabil în atmosfera 
propusă de regizor. În fine, aș vrea să o remarc pe Catinca 
Tudose în rolul Menajerei; după o destul de lungă 
perioadă în care, actoricește, nu mi-a spus nimic (cred că 
de la „Scara pisicii”), m-a surprins plăcut cu un rol greu 
de uitat: senzualitate bine controlată, rigiditate de 
menajeră profesionistă și feminitate de soție care înșeală, 
complice discret în jocul absurd al celor patru și ...actriță 
ce efectiv conduce în unele scene spectacolul.   

Am sentimentul că „Pana de automobil” de la Studio 
va fi un spectacol de cursă lungă. Sper ca spectacolul să 
circule, altfel spus ca luminata conducere a TNI să 
înțeleagă că „bune” nu sunt numai montările de zeci de 
mii de euro, semnate de împărați în pielea goală, ci și 
producții aparent mici, realizate însă cu credință și 
dragoste de teatru. 

 

Călin CIOBOTARI 

Acolo se află senatorii, cu toții înveștmântați în costume de 
culoare albă. Puține sunt excepțiile. Dintre senatori numai Cherea 
poartă veștminte crem-gălbui, indiciu al diferenței, în vreme ce 
Helicon (Valentin Mihali) și Scipio (Vlad Popescu) au costume 
de culoare închisă. Într-un colț al scenei se află o cutie ce 
seamănă deopotrivă cu un sarcofog dar și cu o masă de biserică, 
pe ea se aflându-se numeroase lumânări arzând. De aici, din 
mormântul surorii-amante Drusilla, din locul care la sfârșit va 
deveni propriul lui mormânt își va face apariția Caligula (Sorin 
Leoveanu), el însuși îmbrăcat într-un costum alb, mânjit la 
început cu noroi. Ceva mai încolo vom observa că e vorba despre 
un fel de halat alb, asemenea celor purtate în spitale, un halat ce 
are în spate o tăietură, trimițând cu gândul la tăietura specifică 
unei cămăși de forță despicate. Costumul acesta va fi abandonat 
de protagonist doar în clipa în care se va înveștmânta în tutu de 
balerină spre a dansa Lacul lebedelor, (vor urma și acorduri din 
Valsul florilor) într-unul dintre cele mai izbutite și mai percutante 
momente ale spectacolului, performanță în sine, perfomanță 
încastrată cu artă în marea performanță izbutită de Sorin 
Leoveanu în acest rol de admirabilă excepție. Și tot în alb e 
îmbrăcată și Caesonia (Gabriela Baciu), asistenta fidelă a 
năbădoiosului Caius.  Caligula se imaginează pe sine drept un om 
al spectacolului. Interpretează compulsiv nenumărate roluri, trece 
rapid și voluptuos de la tragic la comic și la buf, de la aerul 
meditativ la cel voit caraghios. În compunerea artistică, în 
dizertația cu exemplificări despre moarte susținută în fața 
senatorilor și în fața noastră, Caius își repertoriază toate însușirile 
artistice, joacă personaje multiple (o interpretează până și pe 
Venus), nu se cruță aproape nici un moment....... 

 
 
 
 

 
 

putem afirma nevinovăția nimănui, dar putem afirma cu siguranță 
vinovăția tuturor”).  

Jocul pe care, cu voluptate, îl practică cei patru 
reprezentanți ai legii este posibil tocmai într-o lume în care 
nevinovăția, inocența sunt excluse. Într-o altă lectură, 
procesul din casa bătrânului judecător poate fi interepretat 
ca o Judecată de Apoi. În fine, piesa  se pretează și la o 
lectură de pe pozițiile psihanalizei. Legea societății, 
dreptatea oficială sunt dublate de un alt sistem juridic, unul 
ce propune întoarcerea omului către sine, înfruntarea 
provocată a răului și eradicarea lui prin conștientizare și 
asumare.  

Convinsă de forța textului și pariind corect pe reușita 
distribuției, Irina Popescu Boieru a preferat ceea ce îmi 
place să numesc farmecul regiei discrete. Simplitatea în 
teatru este o artă ce se atinge în clipele de maturitate 
deplină. Cred că marele merit regizoral al montării despre 
care vorbim aici este foarte fina dozare a intrărilor și 
ieșirilor din joc, păstrând cu fidelitate acea graniță delicată 
pe care o trasează autorul. Reușita se datorează în primul 
rând intepretetărilor actoricești, apoi unei anume alternări 
fluide a scenelor. Ludicul e dublat mereu de gravitate, însă 
nu la modul abrupt, ci prin mijloace teatrale precum 
pragmatica folosire a eclerajului (de la lumina albastră, 
rece, la lanternele cu care își luminează fața protagoniștii), 
utilizarea unor contraste sonore (ambiguitățile tandre ale 
ritmurilor de tango, sunete apăsătoare până la agresivitate, 
diverse alte sunete produse de actori etc.) A delimitat apoi, 
alături de scenograf (Axenti Marfa), un spațiu sugestiv, 
capabil să genereze felurite impresii (gardul din fier forjat 
sugerează deopotrivă temniță și banală delimitare a unei 
grădini, cele trei uși exploatează din plin dialectica închidere-
deschidere etc). De remarcat apoi simplitatea frumoasă a 
scenelor de teatru în teatru, sau firescul unor momente gustate 
de public (inclusiv cele cu recuzită consumabilă, cu 
observația că e destul de deranjantă senzația de catering, la fel 
cum nepotrivite sunt florile de plastic)......... 
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SIMPLU ȘI FRUMOS: DÜRRENMATT 

Sorin Leoveanu în rolul Caligula 



cronica veche 16 

1984. Instituțiile de spectacole și concerte din România 
sunt invitate să se „autofinanțeze” – absurditate fără pereche 
nicăieri în lume. Filarmonica din Iași avea la timonă un mare 
dirijor – Ion Baciu. Care urma să se preschimbe într-un soi de 
cerșetor, nevoit să implore diverși directori de întreprinderi 
(mai mult ori mai puțin alfabetizați muzical) să contribuie la 
supraviețuirea orchestrei filarmonice, alocând (de fapt, 
deturnând) fonduri din bugetul costeliv al uzinei cutare în 
acela al Filarmonicii. Baciu, care dirijase marele repertoriu 
pretutindeni în lume și formase, la Iași, un colectiv artistic de 
reală excepție, nu prea izbutea să înțeleagă ce i se cerea de 
fapt. Ni-l amintim, total nedumerit, într-o ședință cu 
directorii: „Am izbutit să plătesc salariile, după groaznice 
chinuri, dar nu mai mult de 50%”. Într-o scrisoare de mai 
târziu, i se confesa lui Dumitru Bughici: „Noi, la Iași, am 
transformat atelierele Filarmonicii și ale Operei în ateliere de 
confecționat sicrie și alte bunuri vandabile, iar la Teatrul 
Național se confecționau paleți, adică niște scânduri bătute în 
cuie, ce formau un postament pentru baloturile împachetate 
la Țesătura”. Profund onest în fața partiturii, ardeleanul Baciu 
refuza altă atitudine în orice împrejurare l-ar fi obligat viața. 
Nici nu știa, nici nu putea să conceapă că, de fapt, Teatrul 
Național a „confecționat” doar în acte așa zișii „paleți”: totul 
nu era decât o comedie regizată de conivență cu 
întreprinderile, prin care se lua dintr-un buzunar al statului 
hapsân și se strecura în altul. Investigarea „ingineriilor 
financiare” de atunci ar constitui deliciul DNA-ului de acum – 
noroc de împlinirea termenului prescripției! „Ilegalități nu 
fac!” – a declarat Baciu, și a demisionat. Imensă pierdere 
pentru Iașul cultural! S-a transferat la Ploiești, ca simplu di-

 

rijor la Filarmonica locală, unde, barem, era scutit de 
imposibila corvoadă a „autofinanțării”. Tracasările, însă, n-
au rămas fără urmări. La sfârșitul unui turneu în Italia 
(1991) debarcă la Otopeni umbra lui Ion Baciu. 
Diagnosticul: cancer inoperabil în România. Ar fi o singură 
soluție: apelarea la serviciile unui spital suedez. Baciu 
pleacă la Lund și, după o serie de tratamente și intervenții, 
se instalează remisiunea. Dirijorul își recapătă (iluzoriu) 
puterile. De aici încolo începând o poveste de-a dreptul 
incredibilă. Obligat să se țină aproape de spitalul suedez, 
marele muzician Ion Baciu începe să-și  caute de lucru. Dă 
lecții de pian, repară pianine, zugrăvește, drege mobilă 
veche. În 1994, Filarmonica din Stockholm scoate la 
concurs un post de... recuziter (cel însărcinat cu aranjarea 
scaunelor orchestrei, cu încărcarea și descărcarea 
instrumentelor în turnee, cu aranjarea partiturilor pe pupitre). 
Dornic să simtă din nou respirația orchestrei, Baciu se 
înscrie la concurs. Incredibil: în pofida un CV pe care l-ar 
invidia orice mare muzician, este... respins! Acolo, departe, 
se judecă mai puțin cu inima: angajatorii au aflat că 
dirijorul-recuziter n-ar face față efortului fizic pretins de 
tăbârcirea scaunelor și pupitrelor... O nouă speranță: concurs 
pentru postul de dirijor al orchestrei (de amatori!) din Visby. 
Același refuz. Baciu mai cutează scurte întoarceri în 
România, dirijează ici-colo și promite ieșenilor, pentru 26 
noiembrie 1995, dirijarea spectaculoasei și dificilei „Carmina 
Burana”. Concertul n-a mai avut loc: Baciu moare în orașul 
primului său exil, Ploiești, la 8 noiembrie. I s-a îndeplinit 
ultima dorință: înmormântarea la „Eternitatea” ieșeană. 

MRI 
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IIOONN  BBAACCIIUU – ÎNTRE GLORIE ŞI UITARE 
În 2011, Ion Baciu ar fi împlinit 80 de 

ani. (Poate că ar mai fi fost în viaţă, dacă nu 
şi-ar fi cheltuit necondiţionat toată energia 
pentru orchestra sa). 

Au trecut exact patru decenii de când 
orchestra Filarmonicii din Iaşi a cântat prima 
dată în Germania, sub bagheta lui. După ce 
a ascultat Suita a II-a din muzica baletului 
„Daphnis şi Chloé”, cronicarul unui ziar din 
Bonn scria că ieşenii „au atins standardul 
celor mai mari orchestre din lume”. 

S-au mai împlinit 30 de ani de la 
montarea pentru televiziune a operei 
„Oedip”, ocazionată de centenarul naşterii 
lui George Enescu. Pentru realizarea 
înregistrării audio, dintre dirijorii şi 
orchestrele care contau în România anului 
1981, a fost ales Ion Baciu, împreună cu 
orchestra filarmonicii, cu corurile reunite ale 
Filarmonicii şi Operei din Iaşi. Ascultând în 
seara de 23 noiembrie a.c. versiunea 
dinamică, avântată, insuflată de tinerii care 
alcătuiesc ansamblul de suflători al 
filarmonicii „Moldova”, Dixtuorului de 
Enescu, mi-au revenit în memorie Suita I de 
acelaşi compozitor, Suita a II-a „Daphnis şi 
„Chloé de Ravel din concertul orchestrei 
Conser-vatorului ieşean (Ateneul Român, 
1969). Sau penultima simfonie de Mozart, 
interpretată de acelaşi ansamblu, în aceeaşi 
sală, un an mai târziu cu fervoarea şi 
impetuozitatea tinereţii, admirabil potenţate 
de carismaticul Ion Baciu. Înregistrarea 
audio este copleşitoare. Înregistrarea video 
demonstrează şi mai mult ce siguri pe ei 
erau tinerii de atunci, cu câtă încredere 
priveau mereu spre dirijor, cât de expresiv, 
de pasionat şi de atent era Ion Baciu la 
modelarea fluxului muzical.  

Sigur, după 1965, liberalizarea din viaţa 
României a avut efecte şi în lumea artistică. 
Oameni potriviţi la locul potrivit au fost în 
Iaşul acelor ani. Se cuvine admirată din nou 
preocuparea constantă a rectorului 
Conservatorului de aici, Achim Stoia, de a 
angaja tineri absolvenţi ai Conservatorului 
bucureştean, de a căror competenţă 
profesională avea grijă să se convingă. Aşa 
s-au stabilit la Iaşi Vasile Spătărelu, Sabin 
Păutza, Anton Zeman. 

Acel „vânt de libertate” a stimulat şi 
orientarea lui Ion Baciu spre nou. Ceea ce 
se dovedeşte, din perspectiva timpului, 
prima sa calitate. Şi câte nu au fost de 
înnoit! În primul rând, a trebuit întinerită 
orchestra filarmonicii. A trebuit cumpărat un 
clavecin.  

Sigur că ambele iniţiative au întâmpinat 
rezerve şi împotriviri, după cum îmi spunea 
Baciu însuşi mult mai târziu, în 1994, cu 
condescendenţa datorată trecerii timpului ce 
slăbeşte puterile amintirilor neplăcute – 
„lucruri care se întâmplă mereu în viaţă”. 
„Orchestra împotriva tuturor”, alcătuită din 60 
de studenţi angajaţi într-o singură zi (marea 
majoritate, din anul III), a primit repede un alt 
supra-nume, mai puţin belicos, dar la fel de 
mândru: „orchestra super”. O formulă astăzi 
foarte la modă, dar la care s-a ajuns în 
1969-’70 cu truda repetiţiilor după orele de 
curs. 

Repetiţii întinse de multe ori până în 
miezul nopţii. 

Consecinţa întineririi orchestrei filar-
monicii a fost revizuirea interpretării opus-
urilor cunoscute din repertoriul clasic şi 
romantic, apariţia lucrărilor monumentale ca 
forţă dramatică şi amploare sonoră, curajul 
apropierii de muzica lui Enescu. 

Acestor noutăţi li s-au alăturat intrarea 
orchestrei ieşene în circuitul naţional prin 
transmisii frecvente la radio şi televiziune, 
prin imprimări pe discuri, în condiţiile în care, 
până la jumătatea deceniului 1971 – 1980, 
doar orchestrele Radioteleviziunii, ale 
filarmonicilor din Bucureşti şi Cluj aveau 
înregistrări la „Electrecord”. Clujul, spre 
exemplu, se putea mândri în acea perioadă 
cu discurile înregistrate şi sub conducerea 
lui Emil Simon, colegul lui Baciu dintr-un 
neîmplinit concurs pentru funcţia de dirijor, 
desfăşurat pe pământ american. Dar a venit 
şi rândul Iaşului. Datorită lui Ion Baciu, 
publicul din România a putut colecţiona 
Dixtuorul în re major opus 14, Poemul 
simfonic opus 31 „Vox Maris”, Uvertura de 
concert pe teme în caracter popular 
românesc în la major, opus 32, Simfonia de 
cameră opus 33, Simfoniile a II-a şi a III-a de 
Enescu, lucrări concertante avându-l ca 
solist, printre alţii, pe Dan Grigore, arii din 
opere cu mezzo-soprana Viorica Cortez şi 
soprana Eugenia Moldoveanu. Sunt citeva 
exemple. 

Noutate au mai însemnat, datorită lui Ion 
Baciu, spectacolele din 1973 cu grupul de 
dans contemporan „Eurythmeum” din 
Germania, prima prezentare la Iaşi, în 1975, 
a  „Oedip”-ului enescian, sub formă de operă 
în concert. La capitolul „noutăţi”, numele lui 
Ion Baciu rămâne alăturat de cei care au 
contribuit la fondarea Festivalului Muzicii 
Româneşti la Iaşi şi a Vacanţelor Muzicale 
de la Piatra Neamţ. Tot a lui a fost iniţiativa 
concertelor de iarnă, din anii ’80. 

 

A doua calitate ce l-a plasat pe Ion Baciu 
în rândul dirijorilor de valoare internaţională a 
fost, în afara excelenţei ca acompaniator, 
talentul de a exprima ethosul, culoarea, 
expresia muzicii impresioniste (în general), 
a muzicii lui Enescu (în special). Audiate 
comparativ, înregistrările cu „Daphnis şi Chloé” 
din 1970, din deceniul următor şi din ceea ce 
se bănuia a fi concertul de adio din iunie 1995, 
revelează, dincolo de tempo-urile uşor 
contrastante explicabile prin diferenţa de 
vârstă, un artist care se contopea cu muzica lui 
Debussy şi Ravel, se lăsa condus de fluidul 
sonor şi îl modela într-un fel ce îi era propriu, 
insuflându-i o stare poetică, un mister, o 
eflorescenţă de culori, un dinamism, o vitalitate 
imposibil de uitat. 

Şi ajung la interpretarea creaţiei lui 
George Enescu, probabil cea mai solidă, 
mai personală contribuţie a lui Ion Baciu la 
istoria artei dirijorale. 

În 1969, în timpul concertului cu „orchestra 
super” la Ateneul Român, Baciu era familiarizat 
cu universul ideatic-emoţional enescian, îşi 
conturase maniera de redare şi comentare a 
partiturii. Dacă luăm ca prim exemplu Suita I 
opus 9 în do major, se poate observa în 
Preludiul la unison o sinteză între tempo-ul 
impus de dirijorul Enescu în cunoscuta 
înregistrare, fervoarea lui Constantin Silvestri, 
măreţia dinamică, tensiunea dramatică 
echilibrat modernă, stingerea finală, aşa cum 
le-a conceput însuşi Ion Baciu.  

În viziunea sa, mai ales opus-ul orchestral 
era ca un scenariu de film, care atrage 
privitorul prin coeziunea şi credibilitatea 
poveştii, prin contrastele secvenţelor tensionate 
cu cele lirice, prin  poezia şi culoarea imaginii, 
prin impresia finală copleşitoare. Aşa se 
întâmplă când asculţi Suita I de Enescu, 
Preludiu şi moartea Isoldei din opera „Tristan şi 
Isolda” de Wagner, „Daphnis”… ori Simfonia a 
V-a de Şostakovici.  

Stilul Ion Baciu s-ar putea explica întâi de 
toate prin uimitoarea combinaţie între ordonat-
liniştitul ardelean din Bratei şi melancolic-
visătorul moldovean aclimatizat, după 
episodicile şederi în Bucureştiul şi Ploieştiul 
Valahiei, în „dulcele târg al Ieşilor”. 

Dacă plecăm urechea la cei ce afirmă cu 
tărie că un om mic la caracter nu poate fi un 
artist mare, am putea să greşim închipuindu-ne 
că generozitatea, uitarea de sine, sacrificiul 
pentru rezolvarea problemelor tuturor celor din 
filarmonica ieşeană, „viaţa ca o pradă” în care, 
la final nu el a fost vânătorul, au alimentat, au 
plămădit, toate, ethosul specific interpretărilor 
lui Ion Baciu? 

 

Am putea crede că profesorul 
Constantin Silvestri a fost pentru studentul 
Ion Baciu prototipul personalităţii incan-
descente, încărcată de talent, marcată de o 
sensibilitate specială, încercată de vremuri, 
de oameni mici şi potrivnici?  Altfel cum ne-
am explica aceeaşi  stază emo-ţională, 
aceeaşi plasticitate, acelaşi caracter 
spectaculos în interpretarea muzicii 
romantice şi impresioniste?  

La fel ca Silvestri, Ion Baciu a avut 
multe ocazii de a se statornici în Occidentul 
Europei. Spre deosebire de profesor, Baciu 
s-a întors mereu acasă, ca un Don Quijote 
ce spera să învingă „morile de vânt” ale 
sfârşitului de dictatură. A făcut prea târziu 
gestul de a se salva şi el, asemenea 
profesorului, în altă parte. Ultima scrisoare, 
trimisă din Suedia pe adresa lui Ioan 
Morna, mult timp şef de partidă vioara a II-
a în orchestra ieşeană, scrisoare demnă a 
fi aşezată între coperţile unui jurnal ce se 
citeşte dintr-o răsuflare, oferă imaginea 
unui Ianus: este, la fel ca epistolele 
expediate de Silvestri mamei în 
îndepărtatul Bucureşti, „spovedania unui 
învins”? Da, îl putem vedea şi pe Ion Baciu, 
în postura lui Ianus.  La fel ca profesorul 
său, Constantin Silvestri, omul Ion Baciu a 
fost învins. Dar muzicianul Constantin 
Silvestri i-a învins pe toţi. 

Cea mai nouă victorie – editarea pe 
disc în septembrie 2011 a spectacolului cu 
„Oedip”, din 1958, înregistrare crezută timp 
de 53 de ani, ştearsă. Rămâne ca Ion 
Baciu să aibă aceleaşi victorii postume. 
Una ar putea fi transpunerea pe CD a 
înregistrării din 1981 cu opera „Oedip”. 

 
Alex VASILIU 
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La sfârşit de mandat, actualul legislativ a emis şi o iniţiativă 
de bun augur obligând televiziunile generaliste „să difuzeze, 
săptămânal, cel puţin 120 de minute de emisiuni sau ştiri cu 
conţinut cultural sau educativ, iar televiziunile de ştiri 30 de 
minute”. 

Un început timid totuşi în bătălia ce trebuie orchestrată pe un 
orizont larg împotriva manelismului cultural, a analfabetismului 
ridicat la rang de normă socială prin producţia deşănţată de 
vipuri de Ferentari, Balta Albă sau alte zone cu producţie ridicată 
de trufandale pseudo-artistice, ghicitoare şi prezicătoare de noi şi 
noi apoteoze ale prostiei. În bairamurile televiziste de zi cu zi 
dispărea ideea că în România ar mai exista şi valori reale, 
netrucate, necosmestizate conform cutumelor impuse de 
emisiunile copiate, în marea lor majoritate, de la televiziuni 
străine sau construite în castelele cu cât mai multe 
turnuleţe/tuiuri. Mai puţină pâine şi mai mult circ – cam în aceşti 
parametri se înscriu la concurenţă de găuri în caşcaval 
majoritatea emisiunilor scurse în intimitatea noastră prin canalele 
neepurate îndeajuns. Dar acesta este un subiect asupra căruia 
trebuie să ne aplecăm cu multă, foarte multă asumare în anul 2012. 

Din nefericire Internetul oferă la o dimensiune, cred, 
amplificată, nenumărate probe de suficienţă, de copilării 
întârziate, aici „mama proştilor fiind cam mereu gravidă”. Citeşti 
articole cu pretenţii ştiinţifice de te cutremură râsul, dizertaţii în 
care inexactitatea, jumătăţile de adevăr fojgăie ilariant şi, culmea, 
tocmai din acest zăcământ cultural cancerizat de prostie mulţi 
dintre copiii grăbiţi să alerge unde au de alergat îşi culeg datele, 
paragrafele pentru strălucitele şi obligatoriile lucrări impuse de 
programa şcolară. Tehnica spicului lucrează la parametri groteşti, 
o inepţie fiind reluată, altoită cu alte inepţii şi asumată ca adevăr 
fundamentat oficial, academismul Internetului nefiind pus cam 
de nimeni la îndoială. Dar cum pe aici autorii sunt copii ceva mai 
sârguincioşi şi limitaţi la rândul lor de aceeaşi grabă a lecturilor 
din avion, absolvirile de vinovăţii sunt posibile. Grav, enorm de 
grav este un alt domeniu, o altă dimensiune a trucajelor, cele 
aparţinătoare unor indivizi cu ceva pospai intelectual şi care, 
pentru a-şi atinge scopurile de omuleţi mărunţi în cenuşiul lor, 
manipulează informaţii injectate cu aparenţa veridicităţii, 
transferând pe un fond de sensibilităţi generalizate, inepţii, 
gongorisme. Mai grav este faptul că, pentru a-şi adjudeca şansa 
difuziei cât mai mari a „produsului mediatic”, elucubraţiile sunt 
asezonate cu apeluri la personalităţi, mai ales cele care nu mai 
pot riposta din motiv de neantizare sau pur şi simplu fiindcă nu 
le interesează universul aparent sofisticat al internetului. Ciudat 
este faptul că impostorii, hakerii pe viaţa şi valoarea cuiva sau 
altcuiva beneficiază de şansa anonimatului, presupuşii autori, 
poate chiar cei de fapt, dând din umeri ori chiar ripostând cu o 
violenţă bine timbrată ca surplus de mediatizare. Că imaginea 
proprie îi omoară! 

Aşa cum se cuvine, pregăteam un articol despre marele 
economist român Anghel N. Rugină, 14 decembrie fiind ziua 
ultimă din existenţa sa terestră. Grupam şi regrupam idei, 
adevăruri, premoniţii bine fundamentate ştiinţific în 1993 asupra 
adâncirii crizei mondiale, asupra neputinţei clasei politice din 
România de a-şi asuma responsabilităţile prin strategii coerente, 
aplicate, benefice stării de mai bine a celor care le asigură 
surplusul financiar într-o absurdă şi totuşi reală democraţie 
bugetară. „Junimist inveterat”, savantul era ferm convins că 
România post-revoluţionară poate să redevină o ţară puternică 
prin sine însăşi, utilizând propriile resurse umane şi materiale 
într-o strategie căreia îi definea clar, concis, neechivoc etapele 
încă din 1990. Dar „Ora 25” avea să fie amânată, speranţele 
savantului spulberându-se în jocurile de interese ale grupurilor de 
putere, în  ipoteza administrativă că societatea, economia se vor 
tasa de la sine, uşor dar determinant ajutată de privatizările pe un 
dolar, mai apoi de traducerile „după ureche” ale documentelor 
venite de la Bruxelles sau de chirurgiile de moment pe corpul 
deja invalid al societăţii române. Înlocuind, timp de 20 de ani, 
căştile de augmentare a sunetului cu dopurile anti-fonice, 
demnitarii nu aveau cum să asculte vocea marelui economist 
patriot Anghel Rugină care le spunea răspicat: 

În 1997: „După  căderea  regimului  comunist în 1989 şi  
intrarea în  perioada de tranziţie, ţara şi neamul românesc s-au 
găsit în faţa aceluiaşi argument ca cel dela 1864: să se introducă 
valori şi instituţii din Occident, respectiv din societatea şi 
economia de piaţă capitalistă sau să se evalueze în spirit critic 
românesc, moştenit din şcoala lăsată de Maiorescu şi ceilalţi 
membri de la Junimea, ce era bun şi folositor şi ce era rău şi 
păgubitor din economia şi industria existentă la 1990. Partea 
ultimă evident că putea să fie îmbunătaţită prin contactul cu idei 
noi, mai bune, din Apus.  

Din nefericire, în 1990, guvernul român a apucat pe o cale 
greşită, respectiv calea imitării Apusului, cu politica monetară şi 
fiscală la nivel macro şi grabă la credite şi împrumuturi din 
străinătate care, după unele estimări, se ridică la mai mult de 6 
miliarde de dolari (1997). 

Şi asistăm în această perioadă la multiple secţionări ale 
aparatului administrativ dar cu o întârziere care victimizează 
destine fără a oferi certitudinea rezolvării de fond a crizei. 
Concomitent avantajele celor din vârful nenumăratelor piramide 
(ministere, societăţi comerciale de stat, agenţii de tot soiul) nu 
numai că nu intră în reducţie ci pe ici pe colo îşi măresc 
disponibilităţile (fiindcă se raportează la „eficienţa” 
disponibilizărilor). 

Hoitarii. A fost primul gând, prima replica pe care am ţipat-o 
la primirea aproape concomitentă, de la mai mulţi expeditori 
internauţi, a materialului „Stăpânii lumii”. Verificând şi alte 
surse am înţeles că respectivul material are o circulaţie de best-
sealer electronic, majoritatea covârşitoare a lectorilor provenind 
din zona intelectualităţii nemulţumite de cursul vieţii social-
politice. Succesul de circulaţie al aşa-zisului articol pare a fi 
asigurat de alăturarea unor nume de prestigiu: Acad. Dinu C. 
Giurescu, Acad. Anghel N. Rugină, publicistul Marius Tucă şi, 
concluziv, ca receptacol unificator, deşi în declin  vizibil, Pavel 
Coruţ, autorul a nu mai puţin de 125 de cărţi.  Este propus ca 
autor al articolului istoricul Dinu C. Giurescu , propunere hilară, 
absurdă, într-o inapetenţă totală cu academismul recunoscut al 
scriiturii savantului. De unde şi până unde ar putea acesta să 
părăsească rigorile ştiinţifice ale scriiturii şi să devină un 
stenograf al discuţiei dintre Anghel N. Rugină şi Marius Tucă?! 
Ba, în final, să se şi mândrească a fi contemporan cu Anghel 
Rugină şi mai ales cu… Pavel Coruţ (şi încă mă bântuie 
copleşitor prezenţa mâinii aceleia suplimentare din Cina cea de 
taină, cuţitul!) Dar acest prim semn pare a fi insuficient, 
exorciştii tăcerii continuând să caute vinovaţi şi vinovăţii 
exogene propriei lor nelucrări. Apoi şi foarte sigur, fapt 
confirmat şi de sora economistului, doamna Maria Cristea, în 
2005, la ultima sa prezenţă în ţară, Anghel N. Rugină nu a avut 
nici o „seară memorabilă” de dialog cu Tucă. Ca atare, ab initio, 
clar cum întunericul nopţii că  dialogul la „Omul zilei” nu a 
existat, că Dinu C. Giurescu este total absolvit de implicare în 
trucaj şi că „scenariul” are ca rezultantă revenirea în actualitate a 
prozatorului de care s-a amintit plus, ca apendice,  o carte cu 
acelaşi titlu ca cel al însăilăturii: „Stapânii lumii”, de Juan Carlos 
Castillòn, Editura Nemira. 

Pentru cei interesaţi până la capăt de mizeriile pe care le 
regurgitează „autorul” scripto-novelei „Stăpânii lumii”, în 
deplină cunoştinţă de situaţie, ca redactor-editor al memorialelor 
savantului Anghel Rugină, am obligaţia unor precizări (uşor de 
descifrat chiar din lectura biografiei savantului, lectură spre care 
lectorul este invitat cu o sagace nesimţire de chiar “autorul” 
lucrăturii): 

– Anghel N. Rugină nu a fost nevoit să fugă din ţară, în 
perioada ceauşistă, „trecând Dunărea către sârbi cu un glonţ în 
trup” ci dimpotrivă, ca cetăţean american şi consilier expert al 
preşedintelui SUA s-a întâlnit cu dictatorul Ceauşescu căruia i-a 
înmânat un Program de stabilizare valutar-financiară, ca semnal 
al sprijinului pentru o eventuuală ieşire a ţării de sub tutela 
Moscovei şi a rublei. Savantul a fost într-adevăr rănit dar în al 
doilea război mondial, undeva, la Cotul Donului. 

–  Familia Anghel şi Aurelia Rugină nu a avut copii, fiica  
fiind o fantasmagorie  a compilatorului de închipuiri. 

–  Presupusa definire a existenţei unui Grup de „Stăpâni ai 
lumii” este contrară modului de analiză a geo-politicii de către 
savant, acesta vorbind despre „Marea transformare” pe care o 
impune globalizarea cu toate avatarurile ei. Mai mult, 
consecvent apartenenţei sale româneşti, Anghel N. Rugină 
prevede eşecul unei astfel de politici, acordând fiecărei naţiuni 
şansa dezvoltării armonice prin sine însăşi, ca parte constitutivă a 
umanităţii într-o altă secvenţă istorică, golită, suprasaturată 
negativ atât de experienţele comuniste cât şi de cele capitaliste. 
„Eroare, trebuie spus de trei ori eroare! În cursul verii de anul 
trecut am fost în Grecia pentru al doilea Congres Mondial al 
Societăţii ISINI. Acolo, economiştii greci mi-au spus că 
economia lor suferă de inflaţie, şomaj şi deficit în bugetul public 
şi balanţa de plăţi, ca să nu mai vorbim de inechităţi sociale, 
adică aceleaşi probleme de care suferă economia românească... 
Grecia este totuşi un membru asociat la comunitatea europeană 
încă din 1981. Lecţia de tras: Aderarea la Comunitatea 
Europeană nu înseamnă per se rezolvarea problemelor social 
economice din România. Iar dacă ţara respectivă se află în 
dezechilibru – cum este România sau Grecia – atunci aceste 
dezechilibre se continuă mai departe, pe când finanţele ţării vor 
fi controlate de bănci străine. Să nu fiu înţeles greşit! Eu nu sunt 
împotriva aderării la comunitatea europeană, dar am recomandat 
ca mai înainte de intrare eonomia românească să fie redresată şi 
pusă în condiţii de echilibru general stabil, aşa încât finanţele să 
nu mai poată fi controlate de bănci străine, iar nivelul de 
impozite şi circulaţia monetară să nu poată fi determinate de 
tehnocraţii de la Bruxelles, care nu cunosc condiţiile istorice în 
care s-a dezvoltat economia românească şi nici dorinţele şi 
aspiraţiile intime ale poporului român. Experţii vor considera 
numai statisticile globale sau la nivel macro şi pe baza acestora 
vor face decizii. Statisticile macro sunt cifre moarte care nu arată 
cozi lungi la aprovizionare, nici cât timp îţi ia ca să cumperi un 
litru de lapte aşteptând la coadă; nici cum se simte poporul 
luptându-se zi de zi ca să rezolve decalajul dintre preţuri şi 
venituri reale”. 

Aurel BRUMĂ 
(continuare în pagina 22) 

Asta înseamnă o povară grea pentru o refacere economică de 
viitor”.   

Anghel N. Rugină, 1998: „M-am gândit însă că oamenii care 
ajung în poziţii înalte în guvernarea politică a unei ţări se împart 
în două categorii: (1) unii care îşi fac datoria din toată inima şi 
din tot sufletul în slujba celor mulţi, care aşteaptă dreptate şi de 
aici se simt mai umili, mai precauţi din cauza răspunderii morale 
ce apasă pe umerii lor – aceştia într-adevăr sunt oameni mari în 
istorie – iar alţii (2) care consideră poziţia oficială înaltă ca şi cum 
ar fi dreptul lor de proprietate personală, moştenit sau achiziţionat 
ca să fie utilizat aşa, după bunul plac – aceştia sunt oameni mici 
în istorie iar uneori, dacă împrejurările îngăduie, pot deveni 
dictatori cruzi, neiertători, figuri antiumane în istorie. În realitate 
mai există şi o a treia categorie, a celor care se strecoară în istorie 
fără a produce nici rău prea mare dar nici prea mult bine pentru 
umanitate, şi asta merge de la preşedintele ţării respective şi până 
la primarul din ultimul sat” (Memoriale, p. 67). 

Anghel N. Rugină, 2000: „Toate ajutoarele primite din 
străinătate şi toate împrumuturile făcute din afară de la 1990 
încoace nu au rezolvat absolut nici o problemă ci din contră au 
complicat problemele, au prelungit şi intensificat cancerul 
economic şi financiar, aşa că s-a îngreunat orice posibilitate de 
relansare în viitor” (Memoriale, p. 148). 

„Nu s-a procedat de urgenţă la o reformă administrativă a 
aparatului de stat care în timp de aproape 50 de ani fusese 
construit şi consolidat ca să servească un stat şi o economie 
totalitară. O economie de piaţă funcţională, în afară de o monedă 
stabilă, cere o descentralizare a aparatului de stat, şi anume 
stabilirea de responsabilităţi specifice şi sursa de venituri pentru 
fiecare nivel de guvernare: naţional, judeţean şi comunal.  In 
această direcţie nu s-a făcut nimic, iar o armată întreagă de  
funcţionari neproductivi  a rămas să terorizeze populaţia şi agenţii 
economici cu tot felul de aprobări şi controale absolut inutile   
într-o economie de piaţă şi care nu numai că nu ajută la nimic 
productiv dar mai vârtos încurajează şi perpetuează corupţia şi 
ştrangularea economiei naţionale.  Fără o asemenea reformă 
administrativă integrală făcută cu înţelepciune, nici o economie 
de piaţă nu poate funcţiona normal în România ” (Memoriale 1, 
p. 304). 

Multe din propunerile marelui economist devin actuale cu o 
întârziere de 20 de ani (spre exemplu: „Din nefericire în perioada 
de tranziţie 1990-1993 nu s-a produs nici o reformă 
administrativă raţională care să simplifice aparatul de stat şi să 
diminueze reţeaua vastă de birocraţie (probabil la 1/3) care să fie 
productive din punct de vedere social. Această reformă 
administrativă nu s-a făcut fiindcă nu a existat un program 
coerent care să alinieze structurile statului la o economie de piaţă 
funcţională” (p. 280). 

 
  

CCRROONNIICCAA  ȘȘTTIIIINNŢŢEELLOORR  
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O selecție de trei piese – Plecarea din 2004, Largo desolato scrisă în 1985 și Petrecere în aer liber din 
1963, (mai cunoscută publicului românesc sub titlul ei original, în limba engleză – Garden Party), selecție 
apărută în anul 2010 în colecția Byblos a editurii bucureștene Curtea veche, dar lansată oficial în 2011, în luna 
octombrie, când autorul lor, Václav Havel, tocmai împlinea 75 de ani, are meritul de a reface, în mod simbolic, 
drumul în literatura dramatică al uneia dintre cele mai proeminente personalități literare și politice din veacul al 
XX lea, a cărei influență continuă să rămână la fel de puternică și în secolul al XXI-lea. Și asta în pofida 
faptului că fostul mare disident anticomunist, importantul gânditor și teoreticianul puterii  celor fără de putere 
nu mai ocupă azi nici un fel de demnitate publică, după ce a fost ultimul președinte al Cehoslovaciei și primul 
președinte al Republicii Cehe. E doar citizen – cetățeanul Havel, detaliu care nu a împiedicat-o pe scriitoarea 
Irina Obermannovna să îl numească într-un recent roman al ei cel mai mare ceh. „M-am ocupat întotdeauna 
de treburile publice și am fost, cred, ca simplu scriitor, un fenomen politic”, spunea undeva Václav Havel. Și 
asta deoarece, adăuga dramaturgul, „așa cum se știe, politica se manifestă pretutindeni într-un sistem 
totalitar, chiar și într-un concert de muzică rock”. 

 Cele trei piese din volumul apărut la Curtea veche, în traducerea lui Mircea Dan Duță, nu fac decât să 
certifice adevărul acestei autocaracterizări a demersului public și literar al Václav  Havel. Petrecere în aer liber, 
piesă ce a însemnat primul succes al lui scriitorului, „amestec de satiră politică nemiloasă, umor svejkian și 
profunzime kafkiană”, după cum, îndreptățit o caracteriza Martin Esslin în celebra sa carte dedicată Teatrului 
absurdului (Editura Unitext, București, 2009), amestec în care strălucitul exeget identifică esența însăși a 
stilului lui Havel, ne înfățișează parcursul unui tânăr carierist pe nume Hugo ce face legătură între două 
simbolice birouri care ajung să se situeze în raporturi antagonice- cel de Inaugurări a cărui închidere tocmai a 
fost decisă de un regim autocratic și cel de Lichidări, însărcinat cu desființarea primului. Atâta vreme cât pot să 
existe ceea ce un alt personaj, cu intenții referențiale numit Plzák (ironie la adresa unui medic psihiatru cu o 
oarecare notorietate de-a lungul a mai multor decenii), etichetează versuri epico-lirice, dilema căreia îi găsește 
soluția Hugo nu mai este nicidecum una insurmontabilă. Birocrația tentaculară, reificarea tragi-comică a ființei 
umane, robotizarea ei, anihilarea inteligenței, transformarea omului într-un simplu executant al unor ordine 
fără noimă, anularea tentației de a desluși rosturi ale faptelor și deciziilor, apariția unor șmecheri ce profită 
copios de pe urma acestor aberații și malformații sistemice pe care tânărul Havel (dramaturgul avea atunci 
doar 27 de ani și era asistentul directorului artistic al Teatrului Balustrada) le identifica în miezul însuși al lumii 
în care trăia conferă consistență piesei. Melanjul de amărăciune și de umor lesne detectabil în această scriere 
de început a fost, de altfel, simptomatic nu doar pentru stilul dramaturgului, ci pentru cel al însuși omului 
Václav Havel. „Este dificil să explici, – scria  Havel în volumul de eseuri Tulburând pacea – dar fără râs noi nu 
am fi pur și simplu capabili să facem lucruri serioase. Dacă i se cere cuiva să-și croiască seriozitatea 
dramatică a feței în raport cu seriozitatea problemei cu care se confruntă, el s-ar pietrifica în scurtă vreme și ar 
deveni propria-i statuie”.  

Largo desolato, piesă scrisă în anul 1985, același în care Havel dădea publicității Puterea celor fără de 
putere, opera sa de reflecție politică fundamentală, contrazice într-o oarecare măsură aserțiunea citată mai 
sus. E, cred, una dintre cele mai apăsătoare, dar și mai adevărate piese scrisă în tot Estul european al anilor 
'80, mărturie copleșitoare a sentimentului de deznădejde încercat în țările socialismului real nu doar de 
intelectuali, ci de toți cei ce ce au refuzat pactul cu sistemul comunist, chiar dacă nu au fost autorii unor acte 
de disidență, așa cum a fost cazul semnatarului acestui text copleșitor, a cărui valoare nu mi se pare 
nicidecum ștearsă odată cu trecerea anilor. Filosoful Leopold e supus unei vaste operațiuni de intimidare al 
căror scop e să îl determine să își renege semnătura de pe o lucrare total neconvenabilă puterii politice. Tot 
felul de vizitatori, unii amenințători (proiecții îndepărtate ale maleficilor agenți Rosenkrantz și Guildenstern din 
Hamlet-ul shakespearian, readuși în actualitate de dramaturgul britanic Tom Stoppard, căruia îi e dedicată 
piesa), alții fals-pitorești indivizi, reclamându-se drept „oameni de rând, oameni din popor”, femei mai mult sau 
mai puțin frivole, îl agresează în diferite moduri și grade pe Leopold, exercită asupra lui presiuni psihologice de 
amplitudini, subtilități și efecte diverse, niciodată însă eșuate, accentuându-i acestuia starea de însingurare și 
de disperare. Aici amprenta svejkiană e inexistentă, absurdul de sorginte kafkiană devine, în schimb, 
atoatestăpânitor. Muzica, în care dramaturgul recomandă în didascalii să îi fie scăldată reprezentarea lucrării, 
nu are nicidecum rolul de a-i atenua disperarea degajată de fiecare replică. Dimpotrivă. Ceva mai senină, 
mizând pe detașarea adusă cu sine de recursul la efecte pirandelliene (apare în text un personaj simbolic 
numit Glasul) și de formula teatrului în teatru, nelipsită nici ea de accentele autobiografice mai peste tot 
prezente în literatura dramatică a lui Václav Havel, e piesa în cinci acte Plecarea. Dr. Vilém Rieger, fost 
cancelar, e supus și el unor presiuni menite să îl determine să își afirme adeziunea față de politica 
succesorilor săi. Ba e șantajat, ba i se fac propuneri destinate să îl co-intereseze. Scrierea e complexă, 
recursul  la citate din Regele Lear sau din Livada de vișini se dovedește a nu fi deloc în plus, formula 
dramaturgică atractivă. Scriitorul își confirmă și în acest text de dată ceva mai recentă (2007) vocația politică. 
„Ca și până acum – mărturisea Havel într-un text reprodus pe coperta interioară a volumului – mă va chinui 
mereu câte ceva, mă voi teme și mă voi îngrozi de câte ceva, voi intra în panică, mă voi învinui și blama, 
uneori voi cădea pradă disperării, și, ca și până acum, vă veți putea baza pe mine și întotdeauna voi fi găsit 
acolo unde îmi este locul”. Din motive lesne de înțeles, scrierile lui Václav Havel nu au putut fi găsite nici 
pe scenă, nici în biblioteci, în România de dinainte de Decembrie 1989. Îndată după aceea, dincolo de 
regretele mereu afirmate în discursul politic că România are de răscumpărat și defectul sau neșansa 
istorică de a nu fi avut un Havel, accesul la opera scriitorului a devenit liber. La începutul anilor ’90, 
piesele sale au figurat în repertorii, într-un elan recuperator nu întotdeauna însoțit și de fapte artistice 
pe măsură. Un spectacol intitulat 3 Havel, înscenat la Teatrul de Comedie din București de Lucian 
Giurchescu, proaspăt revenit din exilul său danez, a fost departe de a avea percutanța scontată, nu 
numai din considerente estetice, ci și din cauza capriciilor regizorului. Apa, dar și Garden party sau 
Largo Desolato au figurat pe afișele mai multor teatre din țară, dar spectacolele nu au făcut epocă. În 
2002, Teatrul Național din București reprezenta Ispita, în regia lui Mihai Manolescu. Nu cred că la ora 
actuală scrierile dramatice ale lui Václav Havel mai sunt în repertoriul activ al teatrului românesc. Ar fi 
de sperat ca volumul recent apărut să aibă drept consecință resuscitarea interesului pentru literatura 
dramatică a unei importante și complexe personalități, căreia am avut, avem șansa de a-i fi 
contemporani. 

 

Mircea MORARIU

Romantică, reconfortantă atmosferă, nu? Şi 
dulce, dulce, m-am gândit ascultându-l în 
continuare pe Umberto. Sau pe Simonini? 
Amândoi tocmai îşi amintiseră de un 
sărăcăcios, şi murdar, birt de la Bagheria, unde 
îndeobşte se pregăteau minunate feluri de 
mâncare din orice fel de  măruntaie, inimă 
umplută, piftie de porc etc. Dar şi „pateuri cu 
sardele şi saramura la tăviţă (peşte sărat 
înmuiat în apă rece timp de două zile şi tăiat 
feliuţe, o ceapă, o tulpină de leuştean, un 
morcov, un păhărel de ulei, miez de roşii, 
măsline negre fără sâmburi, seminţe de pin, 
stafide, capere desărate, sare, piper”. Dar şi de 
„Osteria del Gambero”, unde pe firma având 
deasupra un rac aurit, scria:  „La birtul c-un rac 
aurit,/ Vinu-i bun, bine-ai venit”. 

Cu condiţia să nu fii mofturos, hohoti 
Umberto, invitându-l pe Simonini să ne mai 
povestească din delicioasele reţete ale 
bunicului său. 

De excelenta friptura de vită făcută la foc 
mic în vin de Barolo aţi auzit? Se pregăteşte din 
„viţel cu ceapă, carote, leuştean, salvie, 
rozmarin, dafin, cuişoare, scorţişoară, ienupăr, 
sare, piper, unt, ulei de măsline şi, fireşte, o 
sticlă de Barolo, totul servit cu mămăligă sau 
piure de cartofi”. Sau delicioasa „ bagna caoda: 
într-un recipient de teracotă ţinut fierbinte pe un 
grătar cu jăratic, unde încingea uleiul hrănit  cu 
sardele, usturoi şi unt, se muiau moluşte (care 
mai întâi fuseseră lăsate să stea în apă rece cu 
suc de lămâie – lucru valabil pentru unii, dar nu 
şi pentru bunicul: pentru el, în lapte), ardei cruzi 
sau copţi, foi albe de varză, napi porceşti, 
conopidă foarte fragedă – ori (cum zicea 
bunicul, erau lucruri pentru săraci) verdeţuri 
fierte, cepe, sfeclă, cartofi sau morcovi”. 

Bunicul nu mai cina, nu-i aşa? 
Vă înşelaţi. Îi plăcea enorm, pentru masa de 

seară, civet-ul ” făcut cu slănină, unt, făină, 
pătrunjel, o jumătate de litru de vin Barbera, un 
iepure tăiat în bucăţi mari cât oul, cu inimă şi 
ficat cu tot, cu ceapă verde, sare, piper, 
mirodenii şi zahăr.” După o asemenea cină s-a 
şi stins, râgâind uşor. 

Ei, orice desfătare îşi află plată pe Pământul 
nostru, am oftat lăsând deoparte „Cimitirul din 
Praga” pentru a-mi amesteca sârguincios cele 
trei linguri de fulgi de ovăz cu două mere 
răzuite, peste care tremurasem două linguriţe 
de miere. Pe bunicul lui Simonini nu-l interesau 
valorile corecte ale glicemiei şi colesterolului. El 
trăia doar îmbogăţindu-şi zilele cu felurite 
bucurii. 

Virginia BURDUJA 
 

 

Ştergându-mi cu totul din minte reţeta de 

spaimă numită  manna, cu efecte letale în caz 
de aspirare a prafului rezultat şi narcotice doar 
după lecturare, nu mi-am  refuzat o a doua cină 
cu Umberto Eco. Însoţiţi, fireşte, de 
misteriosul/oripilantul lui notar Simonini, cel 
care, măsluind perfecţionist Adevărul, în 
„Cimitirul din Praga”, nu mai ştia dacă era El 
sau Alt El, dacă murise sau mai trăia. Un 
singuratic trist. Asediat de amintirea Răului 
comis, căuta tovărăşia oamenilor. Nu pentru că 
l-ar fi încolţit vreo părelnică remuşcare, ci 
plăcându-i îndeosebi bucătăria de calitate, 
singura care-l mai frisona, alegea vreun 
restaurant bun sau vreun birt de margine. După 
dispoziţie, după urgenţele din încărcata lui 
agendă. A ales „Chez Magny”, local asaltat 
altădată de fanii lui Gautier sau Flaubert, ai 
„pianistului ăla polonez ofticos, întreţinut de o 
degenerată care umblă îmbrăcată în pantaloni”, 
Simonini referindu-se aici la Chopin şi George 
Sand, v-aţi dat seama desigur. Ireverenţioasa  
remarcă vine doar din ciudata lui părere că 
artiştii, „chiar şi de departe, sunt insuportabili, 
se uită-n jur, ca să priceapă dacă noi îi 
recunoaştem”. „Chez Magny” tocmai se lăsase 
acaparat de medicii de la Salpetrière, mulţi 
dintre ei deja vegetarieni convinşi într-atât, încât 
trecuseră la faza lirică: „ Tous les legumes/ au 
clair de lune/etaient en train de s’amuser/ et les 
passants les regardaient./ Les cornichons/ 
dansaient sans bruit...” Am acceptat   
gândindu-mă că poate îl vom întâlni pe Freud, 
un obişnuit al locului. De fel mofturos, mâncând 
cu poftă tot ceea ce i se oferea, el nu dispreţuia 
chiar şi un pahar de bere la masă. Sau chiar 
mai multe.  

Comandăm „La salade Francilion”?, ne 
întreabă Simonini brusc, oprindu-se  în prag de 
uşă. E preluată de la Alexandre Dumas-fiul şi 
reţeta e simplă: „se fierb cartofii în supă, se taie 
felii şi, cât mai sunt calzi, se condimentează cu 
sare, piper, ulei de măsline şi oţet de Orleans, 
plus o jumătate de pahar de vin alb şi se 
adaugă ierburi aromatice, tăiate fin. Se fierb în 
acelaşi timp, a court-bouillon, scoici foarte mari 
cu o tulpină de ţelină. Se amestecă apoi totul şi 
se acoperă cu feliuţe subţiri de trufe, fierte în 
şampanie. Totul cu două ore înainte de a fi 
servită, pentru ca mâncarea să ajungă pe masă  
rece atât cât trebuie.” De acord? 

Presupunând că sunt flămândă, doar 
veneam din Estul surprizelor, Umberto ne-a 
propus o îmbelşugată „fricasse de poulet 
Marengo” şi „les mayonnaise de volaille” la 
Grand Vefour, unde, câteodată, apare şi Victor 
Hugo pentru deliciosul „piept de berbec cu 
fasole albă”. Rănită în orgoliul meu de 
gurmandă visătoare, am sugerat varianta 
„chez Philippe”, din Rue Montorgueil. Avem 
timp să studiem meniul servit între şase şi 
miezul nopţii, să luăm un „potage a la Crecy, 
calcan în sos de capere, file de mânzat sau 
langue de veau au juis, ca să încheiem cu un 
sorbetto cu lichior de vişine şi felurite dulciuri, 
totul stropit cu două sticle de Bourgogne 
vechi”. Astea toate pentru a prinde şi meniul 
de noapte, din care aş alege somonul „cu 
cepuşoare, cu anghinare şi cu piper javanez, 
ca să terminăm cu un sorbetto cu rom şi 
pateuri englezeşti aromate”. Exact ca sumbrul 
Simonini în clipele lui de cumpănă sau după 
trecerea lor. 

Rămânem şi pentru Soupe aux oignons, 
nu? O preferă şi hamalii din Halles, îl aud pe 
Umberto. Terminăm cu o „cafea foarte tare şi 
un pousse-cafe mixt din coniac şi kirsch”. 
Tragem apoi o fugă la „Caffe al Bicerin”, 
aproape de Consolata, magic loc, unde într-un 
pahar cu suport şi toartă de metal, mirosind a 
lapte, cacao şi alte arome, vom sorbi un 
adevărat nectar, care derivă de fapt din 
bavareisa, chiar dacă, în timp ce în bavareisa 
cafeaua cu lapte şi ciocolată sunt amestecate 
şi îndulcite cu sirop, în bicerin, cele trei 
ingrediente rămân în straturi separate şi foarte 
calde, aşa încât să pot comanda trei variante, 
pur e fiur, pe bază de cafea cu lapte, pur e 
barba, cafea şi ciocolată, şi una cu toate trei 
ingredientele. „Şi peste toate, locul în sine, 
cornişa exterioară din fier, cu panourile 
publicitare pe laturi, cu micile coloane şi cu 
capitelurile de fontă, cu boiseries în interior, 
din lemn, împodobite cu oglinzi şi cu măsuţele 
de marmură, cu tejgheaua în spatele căreia se 
zăreau vasele, cu aromă de migdale, vreo 
patruzeci de tipuri diferite de bomboane”. 
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d-ale junimiștilor 
 

anecdota primează! 
 

 

TITU MAIORESCU 
Profesorul ieșean C. Meissner, fost junimist, a povestit, cu 

prilejul unui banchet, o întâmplare cu Maiorescu. Sunt 
cunoscute relațiile încordate ce au existat între mentorul 
„Junimii” și criticul Dobrogeanu-Gherea. Cu toate acestea, atras 
de faima bucătăriei restaurantului pe care Gherea îl ținea în gara 
Ploiești, Maiorescu (era ministru) s-a oprit odată să ia masa 
acolo. De pe listă a ales faimoasele sărmăluțe moldovenești. La 
sfârșitul mesei, Gherea a ținut să afle părerea ilustrului client: 

– Cum v-au plăcut sărmăluțele noastre, excelență? 
Maiorescu l-a privit lung pe autorul volumului de Studii critice, 
după care i-a răspuns: 

– Mai presus de orice... critice!        

ALEXANDRU D. XENOPOL 
A.D. Xenopol a primit odată, în locuința sa din Iași, vizita 

unui tânăr universitar bucureștean venit să-i prezinte omagiile. 
Între altele, musafirul i-a cerut părerea despre pe atunci tânărul 
istoric Nicolae Iorga. Firește, savantul n-a avut decât cuvinte 
bune despre fostul său student. 

– Din păcate – a insinuat interlocutorul – domnul Iorga   
n-are aceleași păreri despre dumneavoastră. 

– Mde, dragul meu,  s-ar putea ca amândoi să ne înșelăm. 
 

PETRU PONI 
Amintirile păstrează figura sobră a savantului preocupat de 

cercetările laboratorului. Era, totuși, un om de societate, cu 
replică și umor. În salonul literar de joi seara al Matildei Cugler 
Poni (participa ades și Eminescu), dramaturgul Bengescu-
Dabija a adus în discuție purtarea neomenoasă a unui cunoscut 
universitar ieșean. 

– Mă mir – s-a îndoit căpitanul Octav Botez, tatăl lui Jean 
Bart – se spune că are o inimă curată. 

– Probabil, fiindcă se servește prea rar de ea – a conchis 
Poni. 

 

MATEI CANTACUZINO 
Cu statura lui falnică, umbrită de dârzenia mustăților 

haiducești, cu o privire ce trecea prin om, Matei Cantacuzino 
impunea atât la facultate, cât și la bară. În primăvara lui 1920, se 
afla la curs când secretarul veni într-un suflet să-l anunțe că e 
chemat la telefon: 

– Vă sună Bucureștiul. La telefon este domnul prim-
ministru, generalul Averescu în persoană. 

– Spune-i că am curs, drăguță. Să revină după ora unu. 
Și nu s-a dus, dar... tot a fost inclus în guvern. 
 

SENSURI 
 
Securitate. Un cuvânt care ar trebui scos din vocabularul 

personal şi chiar din Dicţionarul Limbii Române. Să fie înlocuit, în 
vorbirea curentă, cu o sintagmă mult mai lucrativă şi mai elegantă: 
serviciul de informaţii. Adică acel serviciu care, în gări, pe 
aeroporturi, peste tot, de fapt, pune punctul pe i. Ultima jumătate a 
secolului XX şi începutul noului veac pot fi definite ca eră a 
informaţiilor. Un serviciu de informaţii este – ce s-o mai lungim? – 
un serviciu în folosul comunităţii, mai mult încă: al patriei. Întru 
acest nobil scop au lucrat, de exemplu, şi Mona Muscă, şi Felix 
Motanu’ Voiculescu. Securitatea îţi inculcă sentimentul 
siguranţei. Una provine din cealaltă. În DEX, ediţia 1975, 
securitatea este definită ca (un) „sentiment de încredere şi de 
linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol”, în timp ce 
siguranţa – ce credeţi că e? Un, desigur, „sentiment de linişte şi 
de încredere pe care îl dă cuiva faptul de a se şti la adăpost de 
orice pericol.” Cineva, aci, plagiază pe altcineva, sau pe sine 
însuşi, dar nu asta ne preocupă acum. Tot în DEX găsim şi o 
definiţie, cum nu se poate mai exactă, a Securităţii ca instituţie: 
„totalitatea organelor de urmărirea, descoperirea şi lichidarea 
uneltirilor duşmănoase îndreptate împotriva orânduirii socialiste.” 
Ca să fie clar. Din pudoare – sau din duşmănie ideologică? – 
lexiconul nu ne dă şi o definiţie a vechii, odioasei Siguranţe a 
Statului... capitalist. Şi cât de simplu i-ar fi fost să schimbe, din 
definirea Securităţii, ultima parte a propoziţiei: „...uneltiri 
duşmănoase îndreptate împotriva orânduirii capitaliste”! Iar pentru 
ilustrare, să apeleze la Rapsodiile de toamnă, ale lui Topîrceanu, 
unde, la o gâlceavă a păsăretului, „un erete (...) vine/ cu poruncă 
de la centru/ contra vinovatului,/ ca să-l aresteze pentru/ siguranţa 
statului”. ( sublinierea mea). 

Rrom. Dumnezeule, am scris rrom? Vă rog să tăiaţi un r, nici 
o aluzie la limba romului. Care dezleagă limbile şi omoară ficatul. 
Deşi nu vă interesează, vă informez că n-am mai băut un rom din 
studenţie. Acum, chiar dacă mi-ar veni pe chelie de aşa ceva (dar 
vă asigur că e imposibil), n-aş şti cum să procedez. Adică, să intru 
într-un bar, să-mi lăbărţez coatele pe tejghea şi pur şi simplu să 
comand: „Vreau şi eu un rom”?! Dar dacă în clipa următoare sare 
un ţigan de la o masă şi se înfige-n mine: „Ce vrei, bă, 
europeanule? Romii nu sunt de vânzare, să ştii. Băutura asta – s-a 
hotărât – nu se mai cheamă rom, ci ţigan, ai înţeles?”  „Bine, 
atunci, daţi-mi şi mie un ţigan mic, cu lămâie şi borviz...”     

A cerut (și i s-a aprobat) să depună jurământul cu două zile 
mai târziu decât restul cabinetului, pentru a nu lipsi de la ore. În 
decembrie, l-a chemat regele, pentru a-i cere sfatul într-o 
chestiune juridică. A răspuns (între timp, demisionase din 
ministeriat) că nu poate pleca din Iași decât sâmbătă seara, după 
terminarea cursurilor. I s-a admis în mod excepțional o audiență 
duminică după amiaază. Sosit în Capitală, află că eticheta obligă 
să se prezinte la rege în frac și cu decorații.  

– Frac nu mai am de la nuntă, i-a răspuns mareșalului 
palatului, iar decorații încă n-am primit. De altfel credeam că 
regele mă cheamă să-mi vadă ideile, nu decorațiile. 

      

NECULAI LEON 
 

În 1929, vrând să studieze efectele unui alcaloid extras din 
hyoselamus (măselariță) asupra organismului uman, n-a avut 
altceva mai bun de făcut decât să încerce experiența pe propria-i 
persoană. A exagerat doza și a căzut în letargie, fiind socotit 
mort ca toți morții. Când și-a revenit în fire, profesorul a 
declarat amicilor care-l vegheaseră toată noaptea că a auzit tot 
ce s-a discutat în preajma lui, dar n-a putut reacționa în nici un 
fel. (De altfel, asupra acestei experiențe a făcut o comunicare 
științifică la Universitate). Paul Bujor s-a îngrozit: 

– Dracul te-a pus, măi Neculai, să auzi tot ce am discutat 
noi la capul tău? Ți-ai pierdut toți prietenii, nefericitule! 

 

N. IORGA 
 

Osvald Teodoreanu (tatăl scriitorilor Al.O. și Ionel 
Teodoreanu) își amintește de fostul său coleg de liceu Nicolae 
Iorga: „Un lungan cu păr mare, ochi bulbucați, pe buze cu un 
surâs disprețuitor; o față palidă, ca de ceară, șase-șapte fire de 
favorite pe fiecare obraz, câteva fire lungi  sub nas și alte câteva 
în cioc. Purta o redingotă lungă, neagră-cenușie, cam ponosită, 
cu mâneci prea scurte, avea pantalonii prea strâmți pe picioarele 
foarte lungi și subțiri, cu labe mari. Ni se părea că are ceva 
diabolic în el  din cauza inteligenței. Era veșnic ironic, parcă 
voia să pună o barieră între el și noi. Părea mizantrop, preocupat 
doar de lecturile lui... Îl scoate la lecție profesorul de istorie Al. 
Brandia: 

– Ai putea să-mi spui ceva despre începuturile timpurilor 
moderne? 

A vorbit o oră. A sunat. Nimeni n-a mișcat. A intrat 
profesorul de chimie Urziceanu și a rămas și el în ascultare. 

– Domnule Iorga, pentru dumneata n-am notă – a 
recunoscut Brandia.” 

s-a dus umorul... 
 

parodie de ION POGORILOVSCHI (1966) 
 

Marin Sorescu, 
MOARTEA NASULUI* 

 
 

Începea să se facă negru în mine, 
Treceau orele: O.R.L., O.R.L., 
și fiindcă nu se putea altfel 

am  intrat în prima policlinică 
până-n prăsele. 

 
– Taie-mi, doctore, nasul, 

poate scap 
de acel accent ușor franțuzesc 
de care mă acuză „Tribuna”, 

renunț la un metru antic din el 
cu aproximație, 

 
Doctorul și-a prins ochelarii 

cu o pensetă 
apoi, întrebându-mă unde mi-e capul 

urcă în nas 
pe dinăuntru. 

 
– Circulă pe partea carosabilă! 

– îmi venea să urlu – 
barbarule! 

 
Deasupra policlinicii 

tocmai se oprise un nor 
să-și lege șiretul 

gândind să asiste la operație.  
Dar doctorul, care se sculase de dimineață, 

ajunsese departe 
și prindea fluturi. 

 

 

*  În 1966, Marin Sorescu publica volumul 
„Moartea Ceasului” 
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APĂSAŢI  TASTA  3! 
 

Cum nu mai avem patru anotimpuri, am trecut încă o 
seară de aşteptată primăvară în contul iernii făr-de-sfârşit, 
rămânând, bătrâneşte, în casă. Televizorul merge în legea lui, 
narând al 43-lea episod din atât de interesantul romanţ al 
divorţului Columbenilor, subsemnatul, la computer, 
călătoreşte pe Google, iar nevastă-mea, în aripa de vest a 
apartamentului de 48 m.p., îşi rezolvă corespondenţa la 
laptop. Când s-a produs nenorocirea. Pământul a-ncetat să se 
mai învârtă, soarele s-a sleit dintr-o dată, iar timpul a căpătat o 
oribilă consistenţă gelatinoasă. 

– Dumnezeule, ce s-a-ntâmplat? 
– Groaznic – m-a informat soaţa – a căzut reţeaua.    

N-avem semnal nici la televizor, nici la internet. 
Linişte de catedrală. S-aude, vag, un câine scheunând 

undeva, pe coasta Şorogarilor. Încep să mă preumblu aiurea 
prin casă, căutând să-mi fac un rost. Tovarăşa de viaţă sună la 
firma de cablu. Aud răspunsurile-tip: apăsaţi tasta 1... 
(muzici), apăsaţi tasta 2... (muzici), apăsaţi... (muzici). În fine, 
o desluşire: avarie în zonă, se lucrează la remediere... Casa 
pare amorţită, oferind neaşteptate revelaţii târzii: 

– Ce-i cu cartea asta? 
– Tu ai cumpărat-o. 
– Da, înseamnă că i-a venit rândul la citit. Aşteaptă de 

vreo cinci săptămâni. 
– Io-te ce nervuri frumoase are frunza ficusului! 
– Aşa-i de când îl ştiu. Acu’ le vezi. 
– Îndreaptă tabloul lui Gavrilean. Atârnă strâmb. 
– Că bine zici. N-am observat. 
– Mai sună la cablu. 
Apăsaţi tasta 1... (muzici) apăsaţi tasta 2... (muzici). 

Acelaşi răspuns. Apartamentul e gol, posac, străin. Cum naiba 
am trăit fără televizor şi internet? Nevastă-mea se 
îngrijorează: 

– Nu uita că avem claustrofobie. 
– Că bine zici. Ridică jaluzelele. 
Odată draperiile strânse, constatăm că prin prejur toţi au 

făcut la fel, cu o singură excepţie: vecinul abonat la altă firmă 
de cablu. Fericitul are imagine şi, cu siguranţă, a aflat cui i se 
va încredinţa odrasla Monicăi. Jocul de umbre şi lumini 
colorate proiectat pe ecranul ferestrei trezeşte invidii: 

– Are baftă-n toate. Cică, i-au mărit şi pensia. Iaca, are şi 
imagine! 

Casa parcă nu-i a noastră. Ne-nvârtim fără rost şi ne 
căutăm de lucru. Observ o placă de faianţă plesnită: 

– Când s-a spart? 
– Acu’ o văd. 
Iau hotărârea care se impune: hai să profităm şi să facem 

nefăcute. Dăm telefoanele restante mamei, fratelui, naşilor, 
amicilor, ascultăm DVD-urile cumpărate anul trecut şi rămase 
neatinse, ne apucăm să citim cărţile ce-au îndoit raftul de 
aşteptare. 

– Tre’ să mănânc – se căinează soaţa – cu televizorul şi 
lap-topul uit de foame, da’ acu’ iar o să mă-ngraş! 

Pun pe platou DVD-ul cu „Carmina Burana” adus cândva 
din  Spania, pe care niciodată n-am avut răgaz să-l ascult 
dincolo de partea I-a. Încerc să aleg o carte – toate merită 
citite, da’ de unde vreme? Soaţa caută numărul naşilor din 
Honolulu. „Carmina” începe de jos: „Semper crescis/ Aut 
decrescis / Vita detestabilis...”. Mă cuibăresc într-un fotoliu şi 
deschid primul op ce-mi cade-n mână. 

Când, minune, învie şi televizorul şi computerul. Azvârl 
cartea. La jumătatea numărului format, nevastă-mea închide 
telefonul. Opresc „Carmina”. Lumină-n cuget şi-n simţiri: 
avem semnal! 

Se pare că odrasla Columbenilor va fi încredinţată lui 
Irinel. 

 
 
 

 Cu fiecare vârstă nouă, mă simt mai vechi. 
 Unii se dau mari încă de mici. 
 Nu mai vreau să fiu „cap de locuitor”. Și așa am atâtea 

pe cap. 
 Omul e ca fructul. Care e moale, e mâncat primul 
 Țara arde… Unde mi-am pus pieptenul? 
 Legendele nu mor, dar sunt uitate. 
 Musca e mică, dar pe caciulă e grea. 
 Nu-i crede pe cei care te asigură tot timpul că ei nu 

mint. 
 La început a fost Cuvântul, apoi l-au acoperit 

cuvintele… 
 Prețul incoruptibililor e mai mare. 
 Mintea vine cu timpul, sau nu vine de loc. 
 Tipul asta e sub orice critică… Așa că îl lăudăm. 
 Fericirea e atunci când altul o duce mai rău. 
 Zborul desparte aripile. 
 Dacă nu poți să-l lămurești, zăpăcește-l! 
 Toată lumea susține că nu-i loc pentru toată lumea. 
 Absurdul nu aude, dar le potrivește. 
 Pe prost îl învingi cu tăcerea. 
 Ajunge „monstru sacru” numai cine a fost mai înainte, 

sau monstru sau sacru. 
 Credem orice, cu condiția să fie incredibil. 
 Cine caută, găsește… Mai ales, cine-l caută pe dracu'. 
 Până nu dai de rău, nu-ți dai seama ce bine ți-a fost. 
 Nu am nimic de spus. Dar eu nu tac, ca alții! 
 Viitorul e imprevizibil. Uneori și trecutul… 
 Cu cât e trădarea mai josnică, e considerată mai înaltă. 
 Cuvintele sunt ca pâinea, trebuie să aibă miez. 
 Cunosc scriitori care au scris o singură carte. Și pe alții 

care au citit una singură. 
 Stând pe loc, nu se face cărare. 
 Și când revii acasă, părăsești ceva. 
 Nu știam absolut nimic, dar acum nu mai știu nici atât. 
 Prostia e ieftină, dar costă mult întreținerea. 
 Pentru aceeași faptă poți fi decorat sau condamnat. 
 Vrei să-ți păstrezi amicii? Spune-le că îți merge grozav. 
 Câștigă cel care știe să piardă. 
 Toți ducem câte o cruce în spate… Mai ales evreii. 
 Nu spune nimic și se referă exact la asta. 
 Prostia se plătește, dar uneori te mai poți tocmi. 
 Praful de pe toba mică nu se compară cu praful de pe 

toba mare. 
 Necazurile revin, chiar dacă nu ne-au părăsit niciodată. 
 Noi nu avem de pierdut decât lănțișoarele. 
 Votez și eu, că-s curios cine iese. 
 Shoping-ul netezește ridurile la femei și le adâncește la 

bărbați. 
 Ideile bune sunt foarte stinghere. 
  Zgârciții trăiesc mai mult, că mănâncă sănătos. 
 Einstein a avut probleme cu școala…La fel și eu! 
 Misterele mari se ascund în lucrurile mici. 
 Ca să te menții la suprafață trebuie să cunoști bine 

dedesubturile. 
 

Dorel SHOR 
 

TOBA MARE
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să vezi și să nu crezi! 
 
Argumentaţie strânsă: „Leii, tigrii şi celelalte 

animale sălbatice pe care spaniolii le-au găsit pe 
continentul Americii sunt încă o dovadă că, în vechime, 
el era învecinat cu continentul european” – Abatele 
Bullet, Răspunsuri critice, 1826. 

Aviz impostorilor: „Suntem acum convinşi că chimia, 
ca şi fizica, aceste ştiinţe „exacte”, aceste fundamente 
„mecanice” ale tuturor celorlalte ştiinţe, se bazează pe 
ipoteze ne-demonstrate şi, în consecinţă, nu pot fi în nici 
un caz predate” – Ernest Haeckel, Dovezile 
transformismului, 1879. 

Aviaţia = o eroare: „În ultimul război, avionul a fost 
folosit pentru recunoaşteri, fotografieri, reglări ale tirului, 
în luptele aeriene şi în bombardamente. Experienţa a 
arătat limitele utilizării sale. E o armă nedemnă de 
încredere, ineficace, care nu aduce nici un folos, produce 
puţin şi costă scump.” – Neon, O iluzie – cucerirea 
văzduhului, 1927. 

Balzac: „Pare foarte ocupat să termine aşa cum a 
început... scriind vreo sută de volume pe care nu le va citi 
nimeni” – Sainte-Beuve, Portrete contemporane, 1840. 

Baudelaire: „Nefericitul n-avea nimic, sau aproape 
nimic, de scriitor în el, decât ambiţia turbată de a deveni 
poet” – Brunetière, mai 1887; „Avu şansa de a-1 
descoperi pe Edgar Poe şi de a-1 traduce. Ar fi trebuit să 
rămână traducător, căci era lipsit de capacitatea de a 
inventa şi de a vedea, era fără idei, fără resurse...” – Jules 
Valles, septembrie 1867.  

Beethoven: „În Simfonia a noua văd o altă dovadă că 
lui Beethoven îi lipseau imaginaţia estetică şi simţul 
frumosului” – Louis Spohr, Selbstbiographie, 1861; 
„Beethoven a fost totdeauna pentru mine un fel de sac 
plin de cuie pe care îl răstorni, periodic, cu o lovitură de 
ciocan” – John Ruskin, Corespondenţă, 1881. 

Biologie: „Cuvântul francez biologie înseamnă în 
greceşte biografie” – Remy de Gourmont, Estetica limbii 
franceze, 1899. 

Brahms: „Un bastard fără nici un har! Mă deranjează 
cum acest mediocru ce se umflă în pene e salutat drept 
un geniu” – Ceaikovski, Jurnal, 1886. 

Constatări (sau Să nu ne luăm după aparenţe): 
„Trebuie să observăm că Mind, celebrul pictor de pisici, 
avea aspectul unui cretin sau al unui degenerat, la fel ca 
şi Socrate, Skoda, Ibsen, Tolstoi, Sardou, Dostoievski, 
Magliabecchi, Darwin, Cooper şi, în zilele noastre, 
Schiapparelli, savantul matematician atât de renumit 
printre confraţii săi” – Cesare Lombroso, Omul de 
geniu, 1896. 

Duş: „Duşul este ascendent când curge de jos în sus, 
descendent – de sus în jos, si vertical când apa vine 
orizontal” – Contesa de Tramar, Îndrumătorul femeii, 
1903. 

Flaubert: „Autorul lui Salammbo era fiul celebrului 
doctor Bovary” – Emile Faguet, 1903. 

Gramatică: „Comparativ superlativ: Calul meu este 
cel mai frumos dintre toţi caii; Comparativ hiperbolic: 
Calul meu este mai frumos ca al tău; Comparativ 
parabolic: Calul meu este la fel de frumos ca acela al 
generalului; Comparativ eliptic: Calul meu este mai puţin 
frumos ca primul; Comparativ inferlativ: Calul meu este 
cel mai puţin frumos dintre toţi caii” – J.B. Lemercier, 
Scrisoare asupra posibilităţii de a face din gramatică o 
artă-ştiinţă, 1806. 

Limba latină: „Ea nu ştia limba latină, dar o înţelegea 
foarte bine” – Victor Hugo, Mizerabilii, 1862. 

Literatură (în agonie): „Romanul e epuizat, gâfâie, e 
încolţit din toate părţile... Cine nu vede că e la capătul 
puterilor, că îl ucide banalitatea...” – D. Nisard, în La 
Revue de Paris, 1833 (de apropiat cu aceste recente 
afirmaţii ale lui Marian Popa: „Franţa nu are practic la 
ora actuală nici un mare romancier serios; Anglia nici 
atât” – în „Luceafărul”, 27 octombrie 1979). 

Matematica: „Studiul matematicii, comprimând 
sensibilitatea şi imaginaţia, face să izbucnească uneori 
pasiuni teribile” – Dupanloup, Despre înalta educaţie 
intelectuală, 1855. 
 

(Din Dictionnaire de la bétise de Guy Bechtel şi 
Jean-Claude Carriere) 

 

Al. ȘTEFAN 
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parodii 
 

Nichita Stănescu, 
DREPTUL LA INVENTAR 

(în 1965, Nichita Stănescu publicase volumul „Dreptul la timp”) 
 

Nu pot să fac inventarul trupului meu, 
Mereu îmi iese îm plus ori în minus – 
Îmi iese în minus o limbă 
îmi iese în plus un simț 
îmi iese îm plus și-n minus o elegie 
plutesc pe-o banchiză cu un cap în derivă 
și cu altul în ghips. 
Mușc până la urmă creionul și zic 
oho și de ce? 
am dreptul să nu 
ies niciodată cum trebuie 
să ies cu plusuri, să ies cu minusuri, 
 
Dacă mi-e foame de timp și mănânc recreații 
dacă mi-e foame de foc și mănânc chibrituri 
dacă mi-e foame de goluri și mănânc fotbaliști 
dacă mi-e nouă și mănânc ouă 
dacă mi-e forme și mănânc fonduri 
rămâne ceva printre dinți. 

 
Ovidiu Genaru, 

PLANETĂ 
 

Vei trăi optzeci de ani şi o lună 
restul într-o celestă groapă comună, 
O să faci un drum lung la expoziţia 
Universală, cu-n incident de amor în Calviţia, 
vei avea noroc la artistele blonde în turneu 
dar să fii cu dare de mînă şi cu tupeu, 
fereşte-te de pistol, de tangou şi de rîndunică 
şi nu te băga ca musca în policlinică, 
Vei fi cel dintîi preşedinte al 
societăţii de protecţie „Dă-te jos de pe cal”. 
Instrumentul preferat – flaşneta 
şi dintre pălării alege nemuritoarea Gambetta. 
Cam asta e totul, iubeşte planeta. 
 
 

ILUSTRATĂ 
 

Salutări de la Gomora unde zilele zboară  
ca pălăriile de paie în vîntul de seară!  
Mă simt bine ca pe-o coastă atlantică,  
lumea de-aici trăieşte prin cofetării  
pestriţă şi frivolă ca într-o Romă antică,  
nepăsătoare însă la anul două mii,  
Tot mai tresar cînd văd Anemarii  
care ascund sub umbreluţe japoneze maladii,  
cu maiorul genovez nu mai tuşesc prin berării,  
n-am ţinere de minte precum ştii...  
Al tău pe totdeauna drag  
soţ în retragere şi colonel de Babadag 

Pogo 

la curbe, şinele sunt curbe 

 
În tramvai a urcat o doamna cu coc. A scos din poșetă 

un bilet și l-a rugat pe domnul din fața ei, care avea o 
sacoșă în mână, să i-l composteze. În tramvai a urcat și un 
tânăr cu perciuni, care a scos un bilet din portofel și a 
rugat-o pe doamna cu coc din fața lui să-i dea biletul mai 
departe, să-l composteze. Doamna cu coc l-a rugat pe 
domnul cu sacoșă din fața ei să composteze biletul. 

În tramvai a urcat și o femeie cu o gaină, care a scos 
din sân un bilet și l-a rugat pe tânărul cu perciuni din fața 
ei să dea mai departe biletul, să i-l composteze. Tânărul cu 
perciuni a rugat-o pe doamna cu coc, care l-a rugat pe 
domnul cu sacoșă să-l composteze. 

În tramvai au urcat și doi îndrăgostiți, care au scos un 
bilet și au rugat-o pe femeia cu gaină să-l dea mai departe, 
să-l composteze. Femeia cu gaina l-a dat tănărului cu 
perciuni, care l-a dat doamnei cu coc, care l-a dat 
domnului cu sacoșă. 

În același tramvai a urcat și un plutonier-major de 
infanterie, care a scos un bilet din bonetă și l-a dat celor 
doi îndrăgostiți, rugându-i să-l dea mai departe, să-l 
composteze. Cei doi îndrăgostiți l-au dat femeii cu gaina, 
care l-a dat tânărului cu perciuni, care l-a dat doamnei cu 
coc, care l-a dat domnului cu sacoșă. 

În tramvai a urcat un chelios cu burtă, care a scos un 
bilet din mapă și l-a dat plutonierului-major de infanterie, 
rugându-l să-l dea mai departe în față, să-l composteze. 
Plutonierul-major de infanterie l-a dat celor doi 
îndrăgostiți, care l-au dat femeii cu gaina, care l-a dat 
tânărului cu perciuni, care l-a dat doamnei cu coc, care l-a 
dat domnului cu sacoșă. 

În tramvai a urcat controlorul, care a cerut biletul 
cheliosului cu burtă, care l-a cerut plutonierului-major de 
infanterie, care l-a cerut celor doi îndrăgostiți, care l-au 
cerut femeii cu gaina, care l-a cerut tânărului cu perciuni, 
care l-a cerut doamnei cu coc care nu l-a mai cerut 
domnului cu sacoșă, fiindcă acesta coborâse între timp din 
tramvai cu tot cu biletele doamnei cu coc, tânărului cu 
perciuni, femeii cu gaina, celor doi îndrăgostiți, 
plutonierului-major de infanterie și cheliosului cu burtă. 
Cea mai mare amendă a primit-o femeia cu gaina, fiindcă 
pasărea nu purta botniță. 

Cip IEȘAN 

parodii 
 
Într-o dalb-gălbejită și tomnatică dimineață, când nourii 

ridicau bulbuci pe cerul vânăt-conabiu cum îi perjele cele 
mașcate când le stropesc motopompele de la CAP, numai ce mă 
trezesc cu mămuța că-mi anină de gât tășcuța cea de lăicer vărgat 
țesut în 8 ițe, și pupându-mă pe buricul nasului cam mucos, îmi 
zice: „Fugi, Nică, mamă, la școală și fă-te om. Vezi c-ai în 
trăistuță un  bulz vârtos copt la vatră, să-l pui sub curea în 
lecrație.” O pornesc repejor, lipa, lipa, pe cărare (că eram mai 
desculț decât romanul lui Zaharia Stancu) și iaca, în hudiță, mi-l 
scoate necuratul în cale pe Nic-a lui Ghiță Burduhosul, leat vechi 
la abecedar, că putea zice fără greș „s-au îmberbecit berbecii, 
zevzecii, și-or întorlocat culbecii” și alte prubuluieli istețe.  

– Măi Nicușor a lui Istrati, zice el, hai și-om face poezele pe 
gardul cel nou al popii. 

– Eu nu știu, că n-am fost încă la școală. 
– Nu-i pagubă, că ți le zic eu și tu numai le scrii. 
Și-mi zice câteva polojenii și scriu eu, că pe atunci aveam în 

buzunarul ițarilor un plaivaz bont. Și iaca, taman trecea tătuța pe 
hudiță, ducând vaca la buhai. „Da ce faci tu acolo, dimone?” 
„Proză tataie, proză scurtă, cât ține un leaț de zaplaz.” Tata 
crezând că aiasta-i ceva de mascara, mă ia din scurt c-o scurtătură 
și-mi altoiește una de-mi face poponeața cum îi sfecla cea 
pangică.  

Când s-a răcăduit să dea a doua oară, nu m-a mai ajuns, că 
eram hăt departe, în proza lungă! 

 
 (Ion ISTRATI) 

 

 
  

  CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

 

EUGEN IONESCU 
despre poezie 

 

Oamenii serioși nu fac poezii. Și nici nu le citesc. 
Oamenii serioși – adică, oamenii cu scaun la cap. 
Poezia fusese poate, ancestral, cunoaștere, incantație 
sau formulă magică. Acum, nu mai poate fi decât un 
joc cu reguli dificile sau nu, în orice caz, un joc 
suspect și, dacă-l iei în serios, periculos. Un poet este 
un domn cu situație, care, din când în când, scornește, 
după o disciplină ce face mai amuzant jocul – imagini, 
potriviri și calambururi. Și care – caracteristică 
esențială – se preface; zice că i se pare că luceafărul e 
un june iubitor, că luna este o garoafă, un ac de 
gămălie sau o masă de noapte; că Dumnezeu bate în 
geam, în părete sau pe sub pământ ș.a.m.d. Numai că, 
normal, minte. Uneori, nu simulează. Dar asta, din 
fericire,e rar: atunci intervine psihiatrul. 

Pe urmă, domnul își vede de treabă. 
Dar vin alții, mai calmi, cu aparență de 

respectabilitate – unii sunt profesori – care iau acele 
inofensive calambururi în răspăr; fac din ele niște 
castele de cărți și le pretează o foarte înaltă și 
primejdioasă semnificație; aceștia se denumesc, 
profesional, critici. Ei organizează scrânteala.  

Așa iau naștere teoriile despre artă, școlile literare, 
sau cancanurile de prin diferite capitale artistice. 

Oamenii serioși nu se ocupă de ele și bine fac.

câteva rețete pentru tinerii scriitori 
 

Poezie idilică „Foi casnica”. Aceste foi cumpărate din 
comerţ se pot aranja pe un platou suprapuse cu ½ kg. frişcă 
bătută spumă, îndulcită, vanilată cu extras de pastel. Pentru 
umplutură se foloseşte frişcă moale. Se pudrează cu polen 
şi se înfig migdale tăiate în formă de steguleţe-chibrit, după 
ce au fost opărite. Se înghit nemestecate, pe inima goală, 
pentru fortificarea organismului şi se clăteşte gura cu 
mujdei. Poezie de dragoste cu carote. Pentru diferite 
preparate se întrebuinţează numai floarea când este tânără, 
altfel devine repede lemnoasă. Trebuie să aibă pieliţa 
deschisă, lucioasă, fără riduri şi să fie pufoasă la pipăit. Se 
prepară laolaltă cu carotele având grijă să se spele în mai 
multe ape ca să nu aibă larve sau melci. Se serveşte în doi 
cu o singură linguriţă. Poezie cu roata dinţată şi maşina de 
aşchiere. Prin faptul că se serveşte în mod obişnuit caldă, 
are şi un rol calmant asupra nervilor stomacului. Prin 
conţinutul bogat în fier, sunt foarte hrănitoare, stimulând 
acidul gastric şi ajutând digestia unei generaţii. Dacă vrem 
să avem şi rasol se va pune metal de saşiu de vagoane, cât 
socotim că este nevoie în funcţie de numărul persoanelor 
invitate la masă. Întâi se sărează, apoi se acreşte. Este 
indicată în special pentru combaterea anemiei cititorilor 
palizi. Se serveşte înainte de intrarea în schimbul trei, când 
randamentul este ceva mai scăzut (A.R.). 

Caricaturile din acest număr, datorate lui Const. Ciosu 
au fost selectate din revista „Cronica”, perioada 1966-1979. 
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Şi se mai spune că deja se lucrează la planurile de colonizare 
a terenului golit, planuri, probabil, cum zice poetul, din cuţite şi 
pahară... Nu ştiu,  suprafeţe din ce în ce mai mari de teren se vând 
totuşi,  de ani buni, unuia şi altuia şi nici nu-i un secret... Motive 
de descurajare şi abandon  ar exista la tot pasul, dacă vrei,  şi 
pentru asta lucrează şi fantezia,  cu toate că, poate, e doar un vis 
rău şi nimic mai mult. Oricum, de datoria pe care o avem, ca 
intelectuali încă în putere, nu ne scuteşte nimeni. Mergem 
înainte! Colega noastră Doina Cernica face cât un detaşament de 
funcţionari şi nici nu cere bani, iar iniţiativele ei prind rădăcini şi 
rodesc, deşi totul se petrece în  cuasianonimat, Bucureştiul habar 
n-are. Cu măicuţele Elena şi Gabriela de la Voroneţ, care ţin şi 
ele  legătura  cu aşezările monastice de dincolo,  unde transportă  
mesaje de pace şi de zîmbet, m-aş duce până la Polul Nord fără 
frică. Am avut norocul s-o cunosc pe ziarista cernăuţeană Maria 
Toacă şi mi-a plăcut grozav  încrederea ei din lupta cu morile de 
vânt. Teza mea, pe care o tot repet, deşi nu reuşesc decât să 
provoc zâmbete ironice, e că femeile vor salva România. Cred că 
soluţia la toate relele e un regim matriarhal, chiar o dictatură 
matriarhală, ca într-un film al lui Fellini,  câteva decenii în care 
bărbaţii să se retragă în culise şi să aştepte acolo, cuminţi, 
deznodământul. 

 

ANGHEL RUGINĂ 
 

(urmare din pagina 17) 
De altfel, între sursele serioase de documentare pentru cei 

interesaţi se înscrie şi cartea scrisă de prof.dr. Petre Iosub, prof. 
Lidia Zărnescu şi prof. Vasilica Grigoraş: Anghel N. Rugină, 
omul şi savantul. Doctor în filosofie, prof. Petrea Iosub este 
iniţiatorul punerii Colegiului economic din Vaslui sub patronajul 
marelui economist româno-american. Citez dintr-o scrisoare 
primită de la savant(corespondenţă foarte intensă): „Aici, departe 
de ţară geograficeşte dar în spirit mai aproape ca oricând mă simt 
ca un doctor chirung care a deascoperit leacul la cancer de care 
suferă atâtea fiinţe omeneşti în lume – în cazul nostru un cancer 
economic, monetar şi financiar - dar ceilalţi medici din profesie 
se simt ameninţaţi de aceasta descoperire care le taie veniturile 
grase şi de aici pe toate căile posibile şi imposibile, legitime şi 
nelegitime încearcă să oprească cunoştinţa leacului nou şi unde se 
poate şi aplicarea lui. 

Tot aşa în cartea numită am arătat în detaliu şi pe înţelesul 
tuturor care este leacul cel adevărat  pentru a scăpa de cancerul 
economic, monetar şi financiar care produce şomaj, inflaţie, 
blocare financiară deficite bugetare şi în balaţa internaţională de 
plăţi, nedreptăţi sociale de tot felul şi regina tuturor relelor 
sociale: CORUPŢIA care nu este un fenomen rezervat la 
caractere de indivizi cu înclinaţie să facă rău ci mai degrabă un 
sistem social politic în derută, confuz, în dezechilibru care 
înlesneşte şi într-un fel invită corupţia la o acţiune foarte bănoasă. 

Eu ştiu că într-o zi ,,miracolul economic” se va împlini atâta 
vreme cât va exista libertate şi o conştiinţă de Român. Dar aş fi 
dorit să se întâmple în cursul vieţii mele. Dacă nu se poate atunci 
aş dori ca printre arhitecţii planului şi inginerii economişti 
executori să fie şi un fost absolvent sau absolventă de la liceul 
dumneavostră” (op. cit., p. 16). 

Spre deosebire de alţi economişti importanţi ai lumii Anghel 
N. Rugină a dorit şi a creat o Biblie Economică, o operă în care 
varii domenii ale cunoaşterii sunt restaurate original într-o 
filozofie socio-economică cu dimensiuni încă insuficient 
asimilate. Revenind la iniţiativa parlamentară privind 
obligativitatea dozelor de respiraţie culturală prin masmedia,    
m-aş fi bucurat, fiindcă se impune, să se fi decis ca măcar 
jumătate de oră din totalul programelor dintr-o lună să fie 
dedicate operei marelui savant Anghel Rugină. Şi asta fiindcă 
trebuie să reînvăţăm să fim români, să fim pragmatici, să avem 
orgoliul identitar şi să avem convingerea că în faţa 
personalităţilor statuare trebuie să-ţi descoperi capul. Şi mintea. 

LIPSĂ DRAMATICĂ... 
 

(urmare din pagina 5) 
– Parcă e prea întunecată descrierea ta. 
– Crezi? La „Respirări”, întâlnirea scriitoricească  a avut loc 

în sediul Societăţii. Acolo, noua conducere, aleasă democratic, 
cum ni s-a repetat de o sută de ori,  a făcut câteva renovări 
salutare, faţă de ce  văzusem anii trecuţi, mai ales la dependinţe, 
sediul e situat central, într-un loc bun, vizibil, mobilierul e decent 
şi am remarcat şi un climat care te face să te simţi bine ca 
oaspete. O lună mai târziu,  debarcaţi din autocar, am fost duşi  
într-un club unde fusese închiriată o sală.  Aici, gazde erau alţii, 
care absentaseră prima dată. Cei de la Societate lipseau acum.  La 
plimbarea prin oraş, după aceea, am  fost invitaţi să vizităm un alt 
sediu, cu câteva odăiţe foarte ospitaliere şi unde funcţiona un alt 
„pol” cultural cernăuţean, profilat pe folclor, turnee, relaţii cu 
media. Cu gazda de aici, discutasem în prealabil la club, pe hol, el 
nedorind – diplomatic, fără explicaţii – să intre în sala unde aveau 
loc  festivitatea şi dezbaterile. Mi s-a  şoptit la ureche că există şi 
o a patra facţiune, poate – fantazez eu – o fi şi a cincea, şi niciuna 
din ele nu calcă pragul celeilalte, păstrându-se baricadată şi ostilă 
în cazemata personală. Precum vezi, nu dau nume. Eu îi iubesc 
pe toţi, o spun a doua oară! Ştiu perfect şi argumentele fiecărei 
grupări. Noi, de la mare distanţă,  putem considera cu înţelegere, 
mai corect: cu nepăsare, această fărâmiţare duşmănoasă  a  unor 
forţe care şi-aşa sunt extrem, extrem de firave. Dar vine clipa să 
te întrebi: cu care din ele să mă asociez?  Ce faci dacă te trezeşti 
că, mergând la unul, eşti repudiat ca trădător de celălalt? Şi să-ţi 
mai spun ceva: înainte, serviciile noastre au muncit pline de râvnă 
ca să-i dezbine şi învrăjbească pe românii dinafară. Nu e un 
secret că acum, dimpotrivă, fac şi dreg pentru a aduna în 
mănunchi  puţinele  forţe disponibile şi a le angaja în proiecte de 
construcţie culturală, dar nu iese nimic... 

– Să gândim, aşadar, pozitiv.  
– Asta îmi repet şi eu. De asta îmi alung din minte ce-mi 

spunea doamna profesoară Bostan despre perspectivele  secţiei 
româneşti de la Universitate. S-au făcut statistici şi analize şi se  
spune că, datorită natalităţii în scădere şi emigrărilor, în jumătate 
de secol sau într-un secol naţiunea română va expia.   

PIETRELE 
 

Pietrele pe care le aruncăm, le aud 
cum cad prin ani, limpezi ca lumina zilei. 
În vale, faptele clipei, descumpănite, 
galopează, strigând din 
vârf de copac în vârf de copac, dar amuţesc 
în aerul mai rarefiat decât cel al prezentului, şi alunecă, 
precum rândunicile, din vârf de munte 
în vârf de munte, până ce 
dau de platourile cele mai depărtate, 
de la hotarul fiinţei. Acolo 
toate acţiunile noastre, 
limpezi ca lumina zilei, 
se prăbuşesc nu în abis, 
ci în noi înşine. 

 
 

CONEXIUNE 
 

Priveşte copacul cenuşiu. Cerul a curs 
prin fibrele lui jos, în pământ – 
un nor sfrijit e tot ce rămâne după ce 
pământul a băut. Spaţiul cosmic furat 
se învârteşte în împletitura de rădăcini, se răsuceşte 
şi devine verdeaţă. – Scurtele clipe 
de libertate urcă din noi, trec învolburate 
prin sângele zeiţelor Parce şi o pornesc mai departe. 

 
ESPRESSO 

 
Cafeaua neagră la un restaurant-grădină 
cu scaune şi mese pestriţe ca insectele. 
Distilări preţioase 
umplute cu aceeaşi tărie ca Da şi Nu. 
Ea este adusă din cafeneaua întunecoasă 
şi se uită în soare fără să clipească. 
În lumina zilei un punct de negru binefăcător 
care se varsă repede într-un client livid. 
E asemeni picăturilor de profunzime neagră 
pe care uneori sufletul le distilează 
şi care dau un ghiont binefăcător: Pleacă! 
Îndemn să deschizi ochii. 

 

CASE SUEDEZE RĂZLEŢE 
 

O învălmăşeală de brazi negri 
şi de raze de lună fumegânde. 
Aici zace afundată coliba 
şi nu e nici un semn de viaţă, 
până ce roua dimineţii murmură 
şi un bătrân deschide, 
– cu mâna tremurătoare – 
fereastra, eliberând o bufniţă. 

Şi în depărtare 
noua casă fumegă, 
pe colţul cearşafului întins la uscat 
fâlfâie un fluture, 
în mijlocul unei păduri în agonie 
unde putreziciunea citeşte 
cu ochelari de sevă 
protocolul cariilor din scoarţă. 
Vară cu ploi aurii 
sau cu un nor răzleţ de furtună 
deasupra unui câine care latră. 
Sămânţa tropăie în pământ. 
Voci agitate, chipuri 
zboară pe firele de telefon 
cu aripi pipernicite şi iuţi 
peste mlaştinile kilometrice. 
Casa aşezată pe un ostrov al râului 
îşi cloceşte temeliile. 
Fum perpetuu – ard 
hârtiile secrete ale pădurii. 
Ploaia dă târcoale pe cer. 
Lumina şerpuieşte pe râu. 
Pe povârniş alte case veghează 
boii albi ai cascadei. 
O toamnă cu ceată de grauri 
care ţine zorile în şah. 
Oamenii se mişcă rigid 
în teatrul de lumină al lămpilor. 
Lăsaţi-i să-şi simtă în linişte 
aripile ascunse 
şi energia lui Dumnezeu 
învăluită în întuneric. 

 
 

Traducere de Dan SHAFRAN 
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NOBEL 2011 

TOMAS  
TRANSTRÖMER

Poetul, traducătorul și psihologul Tomas Tranströmer s-a născut la 15 aprilie 1931, la Stockholm, Suedia. 
Este unul din cei mai cunoscuți poeți suedezi, opera sa fiind tradusă în peste 50 de limbi. În anul 2011 i-a fost 
decernat Premiul Nobel pentru Literatură cu motivarea „fiindcă prin imaginile sale condensate, diafane, ne 
oferă un acces proaspăt la realitate”. În limba română i-au apărut două volume de versuri (Pagini din cartea 
nopții, Polirom, 2003 și Taina cea mare, Polirom, 2005). 
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Îţi trebuie ceva curaj pentru a cuteza incursiuni de tip 
„a fost odată” în realităţile româneşti ale istoriei recente. Şi 
dac-o faci, este obligatoriu să arăţi cu degetul acuzator în 
urmă, altfel vei fi categorisit ca nostalgic, defazat, depăşit, 
irecuperabil pentru exigenţele noii democraţii mioritice. 
Mai ales dacă, împotriva curentului, îţi îngădui să observi 
că au existat şi stropi de bine într-un ocean de rău. Auzi, 
cum să regreţi maidanul, când pe locul celui mai amărât 
spaţiu gol s-a clădit ditamai viloiul cu marmură şi 
termopane?” A bate maidanul”, spune dicţionarul, în-
seamnă” a pierde vremea, a hoinări, a vagabonda”. „A 
ieşi la maidan” poartă conotaţii şi mai neplăcute: „a te face 
cunoscut în lumea interlopă”. Incomode sunt şi 
categorisirile gen „educaţie de maidan”, ori „purtare de 
maidan”. De unde se vede că, răsădit în limba română, 
turcescul „meydan” şi-a păstrat mai degrabă sensul 
peiorativ – deşi-i posibilă şi o alunecare semantică proprie 
numai limbii noastre, unde, repede şi definitiv, l-am 
împerecheat pe „meydan” cu „haymana”. Nu întâmplător, 
în „Dicţionarul de rime” al lui Topîrceanu, maidan rimează 
cu... golan. Numai că, vedeţi dvs., acolo, pe hulitul 
maidan, şi-au început carierele mirobolante cei mai mari 
fotbalişti ai lumii. La noi, Dobrin a driblat întâiaşi dată pe 
toloaca piteşteană, Gh. Constantin, pe postata virană din 
Obor, Balaci, pe un tăpşan oltean. L-aţi fi văzut pe 
„Gâscan” ieşit din spuma odorizată şi decontaminată a 
unui centru de copii riguros organizat? În astfel de arii 
protejate, vegheate pedagogic şi păstorite metodologic, 
se desăvârşesc deprinderi existente, nu se creează, în 
eprubetă, fotbalişti. Puştiul trebuie să simtă adevăratul 
gust al mingii în absenţa oricăror constrângeri, cât de bine 
intenţionate. Pe vremuri, soluţia s-a impus de la sine: 
maidanul. Ia-l acum de unde nu-i! Probabil că hiper-esteţii 
din lumea sportului universitar sunt de părere că miuţa de 
toloacă ţine de copilăria fotbalului, că reprezintă un moment 
revolut, pe undeva jenant, şi că viitorul fenomenului îl 
asigură organizarea şcolărească şi înscrierea obedientă 
într-un program-cadru menit să producă non-stop tinere 
talente cât mai repede utilizabile (citiţi: vandabile). Aşa s-a 
crezut şi când s-a înfiinţat Şcoala de Literatură ce trebuia să 
asigure, în anii ’50, necesarul de scriitori pe cap de locuitor. 
Sadoveanu a avut, atunci, curajul să spună că „de aici vor 
ieşi scriitori doar cei care au intrat scriitori”. La fel stau 
lucrurile şi cu centrele de copii, câte şi pe unde or mai fi: ies 
de acolo fotbalişti cei care au intrat fotbalişti. Pe vremea 
copilăriei, ţâşneam din casă îndată ce se ivea o clipă liberă 
şi, pe maidan, împreună cu liota de ţânci desculţi, am fi 
bătut mingea de cârpă până dimineaţă, dacă nu veneau 
mamele să ne „repatrieze” cu jordia. Azi, puştiul bucşit de 
engleză, pian, algebră, computereală, vitamine şi bunătăţuri 
ar trebui să-şi ia rucsacul cu echipament, să se urce într-un 
tramvai (ori în maşina babacului) şi să ajungă la fix în faţa 
intrării terenului în care-i programat antrenamentul. 
Antrenamentul, nu joaca, destinderea, copilărirea. Ceea ce 
mă face să cred că o mulţime de foşti viitori fotbalişti au 
trecut pe lângă remarcabile cariere în fotbalul autohton (şi 
nu numai) tocmai din pricina dispariţiei maidanului din orice 
cotlon urban.Primul semnal a fost dat imediat după 1945, 
când s-a declarat război general maidanelor şi, cântând cu 
veselie „A mai înflorit o grădiniţă-n Bucureşti!”, plantam trei 
lalele şi-o zarnacadea pe „aleea fruntaşilor”, spre a putea 
boteza maidanul parc şi troscotul, gazon. Se mai 
ascundeau astfel, cât de cât, rănile războiului. Cum    
n-aveam puteri să reconstruim imediat zonele dărâmate, iar 
maidanul bordat de ruine rânjea deplorabil, am presărat cu 
floricele şi inscripţii „nu călcaţi iarba” mai toate ştirbiturile 
târgurilor. Le-a venit şi „grădiniţelor” vremea, mai întâi odată 
cu sistematizarea rectilinie, şi apoi, definitiv şi iremediabil, 
când a început furia constructivă post-revoluţionară. Am 
scăpat de maidane, uitând complet că microclimatul 
performanţei sportive, mai ales în fotbal, a fost mereu 
condiţionat de existenţa neînsemnatelor petice de colb şi 
verdeaţă. Bun, şi ce-i de făcut? Dărâmăm blocurile, 
demolăm vilele şi reînviem maidanele? Absurd! Mai simplă, 
mai ieftină, mai eficientă mi se pare soluţia amenajării unor 
terenuri nepretenţioase în locul unei părţi din acele ciudate 
îngrămădiri de cuburi, paralelipipede, scrâncioburi, tobo-
gane, numite „locuri de joacă”. Decât atâta aparatură, mai 
deloc utilizată, mai bine lăsăm locul gol, în aşteptarea 
fotbaliştilor cu ghiozdane, care nu vor întârzia să ocupe 
suveran postata oferită. Şi dacă pot deranja anumite 
sechele de ordin psiho-lingvistic, putem numi amenajările 
„mini-terenuri”, nici într-un caz, Doamne fereşte, maidane... 

 

Interim 
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ROMÂNIA OCUPĂ ultimul loc în 
Europa la capitolul „bani investiţi pentru 
achiziţia de carte” (în schimb, stăm bine la 
consumul de bere: ne aflăm în primii 
zece…). Ceva nu-i în regulă cu funcţionarea 
mecanismului cerere-ofertă, câtă vreme în 
ţara noastră se publică acelaşi număr total de 
titluri ca-n Anglia la fiecare miliard de euro 
inclus în produsul intern brut şi de patru ori 
mai multe decât se editează în Germania: la 
noi, 113 titluri pe miliard, la nemţi, numai 
38! Numai că afară-i vopsit gardul şi 
înăuntru miorlăie o mâţă leşinată: producţia 
românească de carte, atât de făloasă şi de 
făţoasă, este clădită pe temelii de nisip: tiraje 
de-a dreptul confidenţiale, difuzare suferindă 
şi claustrată zonal, ambele păgubos 
conjugate cu puterea firavă de cumpărare a 
cetăţeanului de rând (475 de euro venitul 
mediu lunar în eterna şi fascinanta Românie 
pe parcursul anului 2008, faţă de 2275 euro 
în Germania şi 2208 în Anglia).  A apărut 
specia ciudată de carte tipărită în 2-3 
exemplare, spre a fi ataşată dosarului de 
lucrări ale universitarului dornic de 
promovare. Şi tot aşa, dar din alte raţiuni şi 
la alt nivel al scriiturii, se explică inundaţia 
cu titluri de-a dreptul penibile, rod al 
grafomaniei, orgoliului şi dorinţei de epatare. 
Să nu credeţi că năvala acestei puzderii de 
coperţi ochioase şi celofanate n-are efecte de 
luat în seamă: întâi de toate, înceţoşează 
peisajul editorial general şi trimite către 
derizoriu ideea de carte alcătuită temeinic, cu 
trudă, inspiraţie şi talent. 

 

* 
AVEM ŞI ACUM, ca-n veacul trecut, 

aceeaşi românească foame de funcţii, 
demnităţi şi titulaturi, ce exercită aceeaşi 
mistică hipnoză. În locul titlului de agă, 
spătar, serdar, ne stă la dispoziţie un magic 
cuvinţel prescurtat, devenit obsesie 
naţională: doctor. Nihil sine Dr.! Între cele 
două războaie, Universitatea ieşeană acorda 
2-3 titluri de doctor pe an (inclusiv cele 
honoris causa). În zilele noastre, facerea de 
doctori a devenit industrioasă, atrăgând   
într-un adevărat vârtej al interesului şi 
oamenii politici – pe care nu-i obligă nici un 
reglement să posede patalamaua 
doctoratului, Numai într-un singur an, 
peisajul cultural-ştiinţific al eternei şi 
fascinantei Românii s-a completat şi 
îmbogăţit cu 3000 de noi doctori. Cum ar 
veni, cam câte zece noi căftăniţi pe zi! 
Câteva zeci de mii de titluri de doctor (!!)    
s-au acordat la noi din 1990 până în 2005, 
curând urmând să li se adauge alți câțiva zeci 
de noi  posesori ai patalamalei, membri ai 
Camerei Deputaţilor, cu teze de doctorat în 
curs de finalizare. Cu atâta amar de doctori, 
ar trebui să avem cea mai performantă 
economie, societatea cea mai impecabil 
organizată, şi să şiroiască preste români 
premiile Nobel! Universităţile au adulmecat 
imediat zăcământul aurifer şi au stabilit taxe 
de-ţi sare căciula. Nu interesează pe nimeni 
faptul că, astfel, se barează calea tânărului 
cercetător studios şi lipsit de mijloace, oricât 
de sârguincios şi valoros s-ar arăta acesta. 
Fără îndoială că nu se poate generaliza şi 
dezavua instituţia doctoratului în sine, nici 
concluziona că predomină necinstea şi 
ilicitul. Ajunge, însă, un ciomag la un car de 
oale, iar între titlul de doctor, în curs de 
banalizare, înţeles, în zilele noastre, ca 
argument al validării sociale, dacă nu chiar 
ca simplu  hobby, şi reala performanţă 
academică, se cască din ce în ce mai adânc 
un penibil şi ridicol hiatus mioritic. 

 

M O M E N T

DE SFÂNTUL NICOLAE primim în 
dar cartea cu cel mai mare tiraj din 
România – „Mersul trenurilor”. Nu ne-am 
iluzionat că noua apariție ar aduce 
spectaculoase noutăți și îmbunătățiri. Câtă 
vreme calea ferată rămâne cronic sub-
finanțată, de la șina de sub roate la 
șuruburile toate, inerția lui „merge și așa” 
continuă să guverneze destinele trenului 
mioritic. O surpriză majoră aduce, totuși, 
noul „Mers”: gata, am scăpat de 
păduchioasele personale și curse 
muncitorești: în România vor circula, 
începând cu acest decembrie, numai trenuri 
regio, interregio și inter-city. Da, ne-am 
intruzionat decis în Europa, țara se 
modernizează, intrăm în rând cu lumea! 
Desigur, păstrând specificul național: 
afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul. 
De la Dolhasca la Fălticeni vom călători 
evropenește cu un regio – ce frumos sună! 
Numai că va fi tot amărâta garnitură a 
vechiului personal!  De unde se vede că nu 
mai schimbăm nici măcar paturile, 
darămite... O re-botezăm pe Maricica, 
Mary și gata! Probabil că astfel de văcsuire 
de ochii lumii va avea certe repercusiuni 
asupra buzunarelor. Una-i să călătorești (ca 
până mai ieri) cu un banal accelerat, alta-i 
să te regalezi într-un interregio, chiar dacă-i 
vorba de aceeași Mărie... cu altă pălărie. 

 

* 
 

TEXTE DE MUZICĂ ușoară: 
„Dureri de cap, dureri de bilă/ m-am 
transformat în vată hidrofilă./ Nu, nu, nu 
mai sunt eu/ Şi-acest lucru nu-l displac/ Îmi 
place floarea de bumbac (...) Cu un aer 
divinal/ Sunt pentru uz medicinal” (AB-4. 
N-are rost să comentăm nici diatezele 
aiuristice („nu-l displac”!!), nici inovaţiile 
lexicale cretine (aer „divinal”!), câtă vreme 
textul nu-şi propune să comunice nimic. Şi 
dacă idee nu e, nimic nu e! Eventualul 
interes al „versurilor” rezidă doar din 
calibrul agramatismelor, ele dând măsura 
tristului vid ideatic din muzica uşoară 
românească,  unde se rimează calp, la 
nesfârşit, noapte-şoapte, iubire-fericire, 
flori-mii de culori, mare-soare, mine-tine-
bine - ca din coadă să sune... ce? Nimicul! 
Şi când, la ananaghie, nu se găseşte rima-
abţibild, textierul recurge fără jenă chiar şi 
la... nume proprii, răsturnate tronc şi 
ireverenţios unde se nimereşte: „Patul este 
scena / Se ridică, se coboară / Mai ceva ca 
Ayrton Senna”, ori „încep să cred că viaţa 
e o fată toantă / Făcută să mă simt ca 
Henry Coandă (!!!)”, ori „Sunt trei zile 
...... 
 

deja de când n-am mai fost acolo/ La 
discolo. Mă simt ca Marco Polo (?!)”. Nici 
un strop de logică! Una-i versul 
suprarealist, care şi îngăduie, şi cultivă 
anacronismele, bizareriile, asociaţiile 
trăsnite, şi alta-i textul căznit de muzică 
uşoară, înţeles ca simplu pretext şi 
toporât la grămadă de analfabeţi cu 
pretenţii! Tot AB4 ne delectează cu 
construcţii „logice” de tipul: „Şi ai o 
moacă de surprins/ Chiar şi-aşa când 
stai întins”, ori „Sunt năpădit de 
gânduri/ De parc-aş sta pe scânduri”, 
pentru a exploda finalmente apoteotic: 
„Te uiţi în ochii mei/ Dar nu ajungi la ei/ 
Du-te-n morţii mă-tii, ca să ştiu ce vrei”. 
De altfel, textele trupei AB4 nu fac 
excepţie, ci se încadrează armonios şi 
deplin în nivelul general execrabil al 
ideaticii promovată de muzica uşoară 
românească: „Vecinii mei mă înjurau 
regesc!”, cântă Bănică (corect ar fi fost 
„regeşte”, dar nu mai ieşea rima), Ov. 
Komornyk vrea „să sărute din nou iar 
buzele fierbinţi”, în vreme ce confraţii 
lor lălăie fără jenă „versuri” de genul „În 
Salonic sunt măsline/ Iar toate cheile-s 
la tine”, ori „Ăsta e tramvaiul patru/ 
Aici nimeni nu-şi face patul”, ori 
„Haideţi cu toţii să luăm mochetă/ Aveţi 
o şansă să agăţaţi o cometă”... Prostia se 
lăbărţează pe toate undele, incurajată, 
culmea, de posturile publice de radio. 
Nu-i de râs. E de plâns. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN ILIC BUCOVINEAN la Paris 

sau o pistă OZN? Este una dintre 
nedumeririle dezvoltării turismului 
practicat în România drumurilor cu gropi. 
Dese şi adânci. Depăşite totuşi de temerari 
sosiţi din vest pentru a ne descoperi 
comorile, spre a le arăta şi altora. Cum este 
tânărul designer francez, care a expus la 
Bucureşti, şi apoi la Paris, o colecţie haute-
couture, original tăiată în liniile portului 
nostru popular nordic. Un cojocar 
bucovinean a executat-o, cu harnică 
pricepere, din blană, piele, pânză de in, 
lână. Într-un reportaj televizat, am văzut ii, 
veste, rochii, bluze etc., de un indiscutabil 
şarm şi m-am întrebat de ce nu s-a ivit 
ideea aceasta în designul vestimentar 
românesc. Pentru că românului nu-i 
lipseşte nici îndrăzneala, nici fantezia, când 
e vorba de a-şi evidenţia cool-ul personal. 
Un exemplu aproape: O primărie dintr-un 
sat buzoian şi-a înscris printre obiective 
realizarea unei piste pentru O.Z.N.-uri. Ne 
bucurăm sincer pentru pasagerii corpurilor 
neidentificate încă. Decolând şi aterizând/ 
amerizând/ aselenizând ş.a.m.d. vertical, nu 
au nevoie de o pistă de lungimea unui 
aerodrom  pământesc. Dacă autostrăzile 
româneşti înaintează cu metrul pe an, când 
s-ar mai finaliza şi pista ozenistă?  

 

N. IRIMESCU  
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