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PRIN NOPŢI TĂCUTE 
 

Prin nopţi tăcute,  
Prin lunce mute, 
Prin vântul iute, 
Aud un glas. 
Din nor ce trece, 
Din luna rece, 
Din visuri sece, 
Văd un obraz. 
 

Lumea senină, 
Luna cea plină, 
Şi marea lină, 
Icoană-i sunt 
Ochiu-mi o cată 
În lumea lată, 
Cu mintea beată 
Eu plâng şi cânt. 

Jean CHELLER, Peisaj în mahala  (din Expoziția deschisă la Galeriile DANA Iași) 

RECITIRI
Dacă acei care-l declară pe Eminescu... nul la capitolul 
gândire politică ar avea răbdarea, dramul de înţelepciune 
şi de bună credinţă cu care să recitească barem volumele 
de Opere consacrate publicisticii, spre a aşeza faţă în faţă 
realităţile de acum cu cele zugrăvite de pana poetului în a 
doua jumătate a secolului al XIX-lea, ar avea surpriza să 
constate incredibile potriviri în mai toate cele. Articolele 
par scrise azi, păstrându-şi actualitatea datorită capacităţii 
proprii lui Eminescu de a merge la temeiuri şi esenţe, 
sondând în profunzime întru identificarea virtuţilor şi 
tarelor perene. (pag. 3) 

BUNICII, ÎNCOTRO? 
 

AURORA LIICEANU: Americanii, începând cu 1978, au şi Ziua 
Bunicilor, la iniţiativa lui Jimmy Carter, serbată în prima duminică 
după Ziua Muncii. Bunicii, această categorie socială, nu sunt însă 
ceva de neglijat, nicăieri. 
 

NICOLAE TURTUREANU: Un bunic adevărat trebuie să 
poarte baston. Nu zic că toţi bunicii au baston, sau că cei care   
n-au baston nu-s bunici adevăraţi. Se poate şi-aşa, şi-aşa. Ca 
dovadă, Vlăduţ are un bunic cu baston şi unul fără baston. Un 
bunic cu barbă  şi unul fără barbă. (pag. 22) 
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RESTITUIRI 
 

ION CREANGĂ ● ȘTEFAN 
CUCIUREANU ● MIRCEA 

ELIADE ● GEORGE 
MĂRGĂRIT ● CONSTANTIN 
NOICA ● GEORGE PASCU ● 

MARIETTA SADOVA 

BOGDAN ULMU:  
„în definitiv,  

sunt inevitabil!” 

2012: cultura supravieţuirii 

cutremur? 
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M. EMINESCU, Poezii W. SHAKESPEARE, Sonete S. ESENIN, Poezii și poeme 

 

CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   
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scrisoare de peste râu 
 

„Dor de EMINESCU” 
 

Se spune că nouă, românilor din Basarabia, ne este 
mult mai dor de Eminescu. Avem nostalgie pentru marele 
poet, de parcă ne-ar fi teamă să nu-l pierdem din nou. Dar 
nu l-am pierdut niciodată! El nu ne-a abandonat. A fost 
mereu un simbol al identităţii noastre, chiar şi atunci când în 
manualele de literatură („moldovenească”, cum i se zicea 
limbii române), era categorisit ca fiind poet al Moldovei şi 
prezentat cu poemul „Luceafărul” şi alte câteva poezii: 
„Somnoroase păsărele”, „Împărat şi proletar”...  

Eminescu întotdeauna a fost prezent în sufletul 
Basarabiei! Nu era familie în care să nu fie cântate romanţe 
pe versurile lui, numai că mulţi nu ştiau cine-i autorul. 
Oricum, a contat prezenţa spiritului eminescian, altfel ne-am 
fi pierdut. Atunci tânjeam conştienţi sau inconştienţi de 
cauză. Am avut şi  un vis, de care-mi amintesc în această 
zi. În ajunul zilei Poetului, am visat mulţi copii care mergeau 
pe un drum necunoscut. Am întrebat, cum se întreabă în 
vis: „Ai cui sunt aceşti copii?” Mi s-a răspuns în acelaşi chip 
oniric: „Sunt orfani, dar toţi sunt ai lui Eminescu...” Pe atunci 
veneam la bustul lui Eminescu de pe Aleea Clasicilor pe 
furiş, răzleţiţi, puneam o floare şi meditam o clipă la Poet. 
Dar nu stăteam prea mult. Eram conştienţi că ochiul de 
cerber al securităţii pândeşte...  

Anul acesta, pe 15 ianuarie, au venit la Eminescu 
guvernanţii (pe rând), reprezentanţii diferitelor partide, chiar 
şi acei care nu recunosc identitatea lui Eminescu (acestora, 
dacă n-am fi un neam iertător, le-am interzice să se 
apropie, cum o făceau ei nu prea demult). Au fost depuse 
flori, poate prea multe. Poetul are nevoie de o singură 
floare, cea a dragostei noastre pentru Cuvânt.  

Un cuvânt impresionant despre actualitatea creaţiei lui 
Eminescu a avut poetul Arcadie Suceveanu, preşedinte al 
Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. De asemenea, 
domnul Marius Lazurca, Ambasadorul României în 
Moldova, precum şi poeţii Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, 
Maria Hâncu. Mi-am amintit de un caz real când, în 1989, a 
fost reprodus în „Literatura şi arta” celebrul articol al lui 
Eminescu despre Chestiunea Basarabiei. Articolul a produs 
un adevărat şoc şi o mare supărare în rândurile 
ocârmuitorilor de atunci. Unul, foarte „versat” în literatură, 
ţipa revoltat: „Cine-i acest Eminescu? Să fie închis!” 

Asta e! Eminescu a avut replici pentru toate situaţiile 
românilor, din toate timpurile. Poate o fi provocat supărare 
şi fraza citată acum, la ziua Poetului, de primarul general al 
Chișinăului, Dorin Chirtoacă: „Chestiunea Basarabiei, care 
poate fi pentru Rusia o chestiune de onoare militară (...) 
este pentru noi nu numai o chestiune de onoare, ci una de 
existenţă...”.  

Ca la o firească mărturisire, în faţa unui dascăl şi profet 
al neamului, s-a vorbit, s-a recitat, s-a cântat, lângă bustul 
Poetului de pe Aleea Clasicilor din Chişinău.  

Seara, la Teatrul de Operă şi Balet, a avut loc un 
minunat spectacol, un concert teatralizat, consacrat 
Poetului, sub genericul Dor de Eminescu. În rolul lui Mihai 
Eminescu şi al Veronicăi Micle au evoluat actorii Iurie Vlad 
şi Mariana Bulicanu. Oaspeţii dragi ai evenimentului au fost 
sopranele Olga şi Claudia Caia, care au bucurat publicul cu 
vocile lor minunate. Tinerele soprane au interpretat cântece 
pe versurile lui Eminescu, alături de artişti cunoscuţi în 
lumea operei naţionale: Elena Gherman, Mihai Muntean, 
Ivan Cvasniuc, Vladimir Dragoş... Pentru Olga şi Claudia 
Caia a fost o premieră, un debut pe scena teatrului liric 
chişinăuan, pentru publicul care a aflat că sunt stră-
strănepoate ale lui Ion Creangă, bunul şi nepreţuitul prieten 
al lui Eminescu – o frumoasă surpriză. Dacă, precum se 
spune, cei plecaţi ne văd din lumea lor şi se bucură când ne 
amintim de ei, cred că şi Eminescu ne-a văzut şi s-a 
bucurat. Şi, cred, i s-a făcut şi mai dor de Basarabia, pentru 
care a pledat şi a suferit. 

 

 Claudia PARTOLE  
Chişinău, 16 ianuarie 2012 

 

Scrisoare deschisă  
către domnul senator Viorel Badea 

 
La 1 decembrie 2011, cu prilejul „Zilei 

românilor de pretutindeni”, dl. Viorel 
Badea, senator pentru românii din Europa 
și Asia, membru al Delegației Permanente 
a Parlamentului României la APCE, 
Președinte al Comisiei pentru Românii de 
Pretutindeni, a trimis o scrisoare de 
felicitare „românilor de pretutindeni”, 
între care, desigur, şi d-lui Ioan-Florin 
Florescu, cunoscut în mediul cultural 
ieşean şi nu numai. Din necesităţi de 
spaţiu, redăm doar un pasaj din scrisoarea 
d-lui senator, referinţele domniei sale 
putând fi lesne deduse din comentariile – 
suculente, trebuie să recunoaştem – ale 
„adresantului”, recent stabilit în Scoţia. 

„Cu prilejul Zilei românilor de 
pretutindeni vă adresez vouă, românilor 
din lumea întreagă, calde felicitări, precum 
şi îndemnul de a păstra în suflet spiritul, 
cultura şi limba românească. Doresc să vă 
felicit şi să vă mulţumesc pentru 
contribuţia pe care o aduceţi la 
dezvoltarea comunităţilor şi a ţărilor în 
care vă aflaţi, precum şi pentru păstrarea 
şi afirmarea valorilor şi tradiţiilor 
româneşti. Din Australia până în  America 
de Nord, din Europa şi până în Asia, 
românii au ridicat pe podiumurile 
sportului de performanţă drapelul naţional 
al României, au dus la cele mai 
prestigioase universităţi frumosul grai 
românesc şi excelează în orice domeniu 
activează, făcând cinste ţării natale”. 

 
Dragă Domnule Senator Viorel Badea, 

 

Sunt şi eu unul dintre „românii de 
pretutindeni” care au primit scrisoarea 
dumneavoastră cu ocazia, nu știam, „Zilei 
românilor de pretutindeni”. Vă mulțumesc 
pentru caldele urări și îndemnuri, chiar 
dacă, trebuie să mărturisesc, laudele dvs. 
sunt exagerate în ce mă privește pe mine, 
unul din românii de pretutindeni cărora vă 
adresați. Nu am adus nici o „contribuție” 
comunității care a binevoit să mă 
primească (în afară de câteva taxe), nu am 
afirmat prin nimic „valorile românești”, nu 
practic sport de performanță sub drapelul 
țării, iar singurul domeniu în care 
„excelez” deocamdată este livrarea de 
mâncare indiană la domiciliu, pentru că 
lucrez ca delivery driver la un restaurant 
dintr-un orășel scoțian. Alta ar fi fost însă 
situația dacă mi-ați fi scris, dvs. sau unul 
dintre numeroșii dvs. colegi din Parlament, 
acum șase luni, când încă nu eram un 
român „de pretutindeni”, ci un român de la 
mine de-acasă, mai exact din Iași.  

Aș fi putut să vă răspund că sunt 
cercetător științific la Universitatea „Al. I. 
Cuza” și că mă ocup de editarea Bibliei 
de la 1688, prima ediție critică a celei 
mai vechi Biblii românești (știați că 
suntem ultimul neam din Europa care 
încă nu are prima sa Biblie într-o ediție 
critică?). M-aș fi mândrit cu fetele mele, 
care practicau un sport de performanță 
sub drapelul țării, cum spuneți, și m-aș fi 
lăudat că am dus și eu puțin din „graiul 
țării” mele pe la Paris și Geneva, sau că 
mi-am petrecut șapte ani printre vechile 
manuscrise românești, primind pentru 
munca mea o summa cum laude. Dar nici 
dumneavostră nu mi-ați scris, nici eu nu 
v-am răspuns. Așa merg lucrurile, cum   
s-ar spune. Dar de ce îmi scrieți tocmai 
acum, cînd mi-am luat lumea în cap, 
împreună cu ai mei, și ne-am alăturat și 
noi „românilor de pretutindeni” care își 
caută pe aiurea dreptatea pe care nu au 
găsit-o în țară? 

Ca să îmi arătați că vă pasă? 
Dacă vă pasă atât de mult de 

„valorile și tradițiile românești”, de ce nu 
mi-ați scris, dvs. sau colegii dvs., pe când 
eram în țară? De ce nu m-ați întrebat 
cum ne descurcăm cu nouă milioane pe 
lună, eu și colegele mele, tineri doctori în 
filologie și slujbași ai culturii române 
pentru care suspinați acum? V-aș fi rugat 
atunci, dacă știam că vă interesează atât 
de mult istoria neamului, să faceți ceva 
pentru profesorul meu de istorie, care se 
stinge de boală pentru că din pensia sa 
nu-i ajung banii de medicamente. V-aș fi 
chemat la Iași să vedeți cum trăiește de 
pe o zi pe alta un antrenor de 
performanță, pentru care s-a cântat imnul 
României la Berlin, și cum niște copii 
devotați se antrenează să devină 
campioni pe podelele roase și pline de 
cuie ale unei săli de sport care n-a prins 
încă o campanie electorală. V-aș fi dus 
prin oraș și v-aș fi arătat Filarmonica 
ieșeană, care de zece ani stă să se 
prăbușească sub schele, și Teatrul 
Național, mutat într-un cub de carton. Și 
la urma urmei, dacă tot invocați acum 
cuvintele lui Sadoveanu și îndemnul „să 
devenim un popor vrednic”, v-aș fi spus 
că de douăzeci de ani mă simt, în fiecare 
zi, mințit, furat și umilit în țara mea. Și că 
am obosit să devin „vrednic” printre 
șmecheri, canalii politice și „băieți 
deștepți”. Dar, repet, nici dvs. nu m-ați 
întrebat, nici eu nu v-am răspuns. Și 
atunci, de ce m-ați găsit tocmai acum? 

Domnule senator, e un cinism fără de 
margini să-i heretisiți pe emigranții 
români cu ocazia unei așa-zise „zile a 
românilor de pretutindeni”. Nu poate fi 
o sărbătoare o zi a românilor „de pretu-
tindeni”, există doar o singură zi a 
românilor și a României din care găștile 
politice care s-au succedat ne-au împins, 
pe mine și pe alte milioane de 
compatrioți, să ne luăm lumea în cap, să 
ne lăsăm în urmă limba, părinții și 
prietenii și să ne căutăm pe aiurea pâinea 
și dreptatea. Ce sărbătoare vedeți în 
asta? Nu e nici o sărbătoare pentru 
familiile despărțite, pentru frații și 
prietenii lăsați în urmă, sau pentru acei 
„români de pretutindeni” ai căror copii  
s-au spânzurat în țară de dorul lor.  

Și, în general, nu există sărbători 
adevărate când te afli „pretutindeni”, ci 
doar acasă. 

Iertați-mă, dar nu am nevoie să-mi 
amintiți dvs. de „valorile românești”. 
Ocupați-vă de ele în țară, acolo unde 
„cultura și valorile românești” sunt 
lăsate în paragină. Și v-aș mai ruga 
ceva. Sunteți totuși un reprezentant al 
clasei politice românești. Aveți decența 
de a nu amesteca în gesturile dvs. 
electorale amintirea „celor ce au luptat 
pentru libertatea poporului”. În Franța 
am cunoscut un om care și-a pierdut o 
mână în masacrul de la Otopeni, în 
decembrie ’89. Lucrează acum ca 
magazioner la un depozit, din mila unor 
străini generoși. Vă asigur că omul 
acesta ar scuipa astăzi pe orice discurs 
politicianist în care sunt amintiți eroii 
din decembrie ’89. Altfel, o duce bine 
(în curând, îl veți putea vedea și auzi 
într-un documentar TV despre Re-
voluție, apropo, nu-i așa, de cei care 
„fac cinste țării natale”). 

La sfârșit, aș vrea să vă asigur că nu 
mi-e rușine că sunt român. Așa mi-am 
învățat și fetele, să nu le fie rușine să 
spună de unde vin. Singurele momente 
în care mi-e rușine că-s român sunt 
atunci când politicienii îmi vorbesc 
despre România. În gura lor, România 
pute ca o hazna infestată, din care mă 
bucur că mi-am salvat copiii. Ca o 
măsură de igienă, ar fi prea mult dacă   
v-aș cere să păstraţi măcar distanța 
tăcerii? 

 

Ioan-Florin FLORESCU 

C ă r ț i  a p ă r u t e  l a  E d i t u r a  A L F A  î n  C o l e c ț i a  S U B L I M I A  C A R M I N A  

Absolvent al Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă de la Iaşi, Ioan Florin Florescu a 
fost vreme de câţiva ani preot paroh, apoi 
ziarist. În 2004 a fost desemnat de Editura 
Polirom să editeze cunoscuta serie 
Septuaginta, traducerea românească comen-
tată, în mai multe volume, a vechii versiuni 
greceşti a Bibliei, proiect de prestigiu cultural 
şi ştiinţific realizat sub egida New Europe 
College din Bucureşti, condus de Andrei 
Pleşu. Din 2009, Ioan-Florin Florescu a fost 
cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de 
Studii Biblico-Filologice „Monumenta linguae 
Dacoromanorum", Departamentul de Cerce-
tare Interdisciplinară în Domeniul Ştiinţelor 
Umaniste al Universității „Al.I. Cuza” Iași. De 
asemenea, secretar de redacţie al publicaţiei 
BIBLICUM Jassyense Romanian Journal for 
Biblical Philology and Hermeneutics, fiind 
cunoscut pentru preocupările sale de filologie 
biblică românească şi traductologie. Este 
doctor în filologie cu o teză despre primele 
traduceri ale Bibliei în limba română. Din 
august 2011 locuieşte la Kilmarnock, în 
Scoţia, împreună cu familia, şi slujeşte la 
biserica românească din Glasgow.  
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Dacă acei care-l declară pe Eminescu... nul la capitolul gândire 
politică ar avea răbdarea, dramul de înţelepciune şi de bună credinţă 
cu care să recitească barem volumele de Opere consacrate 
publicisticii, spre a aşeza faţă în faţă realităţile de acum cu cele 
zugrăvite de pana poetului în a doua jumătate a secolului XIX, ar avea 
surpriza să constate incredibile potriviri în mai toate cele. Articolele par 
scrise azi, păstrându-şi actualitatea datorită capacităţii proprii lui 
Eminescu de a merge la temeiuri şi esenţe, sondând în  profunzime 
întru identificarea virtuţilor şi tarelor perene. S-ar putea ca aceasta să 
fie, de fapt, cauza pentru care publicistica eminesciană este 
minimalizată şi contestată: deranjează similitudinea situaţiilor, s-ar vrea 
spartă oglinda în care chipuri şi măşti de odinioară pot fi recompuse 
sub trăsăturile actorilor politici de azi. Nu putea conveni nici atunci, nu 
convine nici acum portretizarea politicianului român datorată lui 
Eminescu: „Aceşti oameni vor să păstreze ceea ce au. Nu numai 
averea – căci asta n-ar însemna nimic – nu! Influenţa, vaza, rangul în 
ordinea socială, jeţurile din Adunare, cu un cuvânt, tot ce sărmana vale a 
Dunării a avut de oferit (...) toate trebuie să rămână zestre inatacabilă a 
nulităţilor, o schimbare de guvern să nu mai fie cu putinţă.” Cum vedeţi, 
nici astăzi nu-i! Vizitez din când în când un prieten ce locuieşte într-un 
cartier nou al Iaşilor, ascuns de-o colină şi prea puţin cunoscut locuitorilor 
urbei. Zeci, zeci şi alte zeci de vile nou-nouţe, una mai moţată decât 
cealaltă, flancate de garaje ce valorează numai ele cât cele două camere 
şi-o bucătărie ale subsemnatului, un lux imposibil de explicat prin 
investirea cinstită a unui venit la fel de cinstit obţinut, o risipă de 
termopane, terase, piscine, etaje, peluze, pavilioane de vară – cartier al 
cărui fason îl ciobesc ori de câte ori parchez în zonă Dacia mea, fiindcă 
acolo nu vei zări în veci de veci decât limuzine dintre cele mai 
simandicoase, aduse din străinătăţuri. Sigur că nu se poate generaliza 
nici o acuză şi că vor fi existând destule oaze ale corectitudinii în această 
maree de ostentaţie şi opulenţă. Remarca unui şofer de taxi rezumă, 
însă, modul particular în care este văzut cartierul îmbogăţiţilor de război 
(războiul românilor cu sărăcia) de restul muritorilor: „acolo-s evazionişti 
fiscali şi oameni politici”. Să fie posibilă o astfel de alăturare? Mai 
degrabă s-ar zice că-i superficială şi riscantă ca orice suspiciune ori 
reproş la grămadă, dar, oricum, până nu faci foc, nu iese fum. Cum 
comenta Eminescu?  

„S-au zidit fără îndoială multe palate în Bucureşti, s-a înmulţit numărul 
acelora care trăiesc numai în capitală sau numai în străinătate; ţara 
munceşte înzecit pentru a întreţine absenteismul şi luxul, precum şi pătura 
numeroasă de oameni care şi-au făcut din politică o profesie lucrativă.” 
Statut pe care au tot interesul să şi-l apere din răsputeri: „E un adevăr 
dureros astăzi că administraţiunea n-are altă preocupaţiune, nu urmăreşte 
alt scop decât menţinerea la putere prin toate mijloacele putincioase, 
morale şi imorale.” Consecinţa: „Acel care este cu totul înlăturat de la 
conducerea acestei ţări (...) este poporul român însuşi, fiindcă voturile 
inteliginţii sunt aruncate în mulţimea celor ce se obţin printr-o cinzeacă de 
vin.” În egală măsură şi constatări şi profeţii, observaţiile durute ale lui 
Eminescu nu conturează numaidecât un anume tipic politic românesc. 
Tare asemănătoare, în procentaje varii, pot fi observate atunci şi acum, la 
noi și pretutindeni în lume. Nihil nove sub sole! Iată: în Consiliul de 
Administraţie al Societăţii „Avioane” S.A. a fost numit patronul unei crâşme 
din Craiova. Peste Prut (că basarabenii-s tot români, şi-n defecte, şi-n 
calităţi) vice-ministrul Economiei şi Comerţului era membru în 5 consilii de 
administraţie, încasând indemnizaţii echivalente cu 154 de salarii minime!  

Nu-s noutăţi, clientelismul cumulard funcţiona aidoma şi pe vremea lui 
Eminescu: „A lua bani de-ai statului, de-ai comunei, de-ai aşezămintelor, 
spre a nu da muncă în schimb, de vreme ce este peste putinţă de a munci 
în şapte părţi cu acelaşi interes, e o faptă a cărei caracterizare o lăsăm în 
seama moralistului şi a opiniei publice.” („Opere”, vol. XI, ed. Perpessicius, 
1984). Cu prea puţină încredere în reacţia moralistului şi a opiniei 
publice, tot poetul continuă: „Când vedem dar pe <patrioţi> cumulând 
câte 5-6 însărcinări publice asupra lor, putem fi de mai înainte siguri că 
nu-şi îndeplinesc nici una cum se cade.” Eminescu exemplifică 
neaşteptat, arătând cu degetul către un „cumulard” de vază – doctorul 
Davila, ţinut pe palme de trei domnitori şi aureolat de un prestigiu fără 
egal în epocă. Fiu nelegitim al lui Franz Liszt, rămas pe vecie într-o ţară 
balcanică în care s-a crezut doar vremelnic musafir, generalul medic 
Davila are incontestabile merite în epocă. Notorietate ce nu pare a 
timora pana gazetarului „moralist”, hotărât să aşeze în pagina „foii” o 
întrebare simplă şi de bun simţ: ce caută doctorul Davila (oricum 
deţinător de 11 funcţii, majoritatea remunerate!) printre membrii 
Consiliului de Administraţie de la... Fabrica de chibrituri? Bine, am spune 
acum, barem era vorba despre un nume aducător de prestigiu şi 
greutate ori unde l-ai aşeza, dar ce te faci cu crâşmarul din Craiova, 
paraşutat în conducerea... Fabricii de avioane? Ca şi în secolul XIX, 
veacul al XXI-lea acordă consiliilor de administraţie drept primă şi de 
căpătâi misie căptuşirea teşcherelii protejaţilor politici. Bună vacă de 
muls, indiferent cărui partid aflat la putere îi revine şiştarul! Ia să vedem, 
când vor fi fost scrise rândurile ce urmează: „Sub regimul actual, 
interesul personal, convenienţele de coterie, primează faţă de interesul 
general şi binele public. Necesitatea de a conserva majoritatea 
compactă şi devotată în Adunare trece peste orice alte consideraţii.” 

RECITIRI

Sfârşitul de an a adus în prim-planul audio-
vizual şi scriptural nu doar eternele şi 
(ne)fascinantele percepţii negative, cu care ne-
am obişnuit şi în care ne complacem noi, 
românii, ci şi surprinzătoare – pentru unii! – 
bonusuri de calificare în lumea civilizată, 
menite a ne ridica, cât de cât, moralul. Pentru 
cine nu-l are. Un american stabilit de vreo 17 
ani în România, se dă „mai român decât voi, 
românii”. Insul, sătul de modul american de 
viaţă, s-a oploşit pe undeva prin Ardeal, mult 
plăcându-i naturelul nostru, aerul neviciat, 
formele de relief ale naturii şi ale femeilor, 
cântecelele, manelele, mandravelele, mâncă-
rurile şi băuturile indigene. Mai sunt şi alţii, 
seduşi de şarmul nostru, pe care nu mă îndoiesc 
că îl chiar avem. Doamna Maria Carpov, într-
un generos comentariu (găzduit de revista 
„Convorbiri literare”, decembrie 2011) la „un 
splendid volum-album alb-negru”, Bucarest. Le 
dégel  (Paris, 2006), realizat de Mirel 
Bran/Franck Hamel, face câteva extrase din 
acel „capital de simpatie” cu care suntem 
creditaţi dar pe care, mulţi dintre noi, îl ignoră 
sau îl caricaturizează. Ni se reaminteşte, între 
altele, de opţiunea şi experienţa extraordinară a 
lui Francis Franck Coppola care, după o pauză 
de zece ani, şi-a reluat activitatea de cineast la 
Bucureşti, unde a regizat un film după nuvela 
lui Mircea Eliade, Tinereţe fără tinereţe,  
mărturisind că el însuşi, în ambianţa 
românească, a trăit „o nouă tinereţe”. Un 
francez, Alain Kremeur, stabilit, din anii ’90, în 
„acest Far-Est al Europei, un adevărat 
eldorado”, după ce ne relevă (tot într-o carte) 
calităţile, constată că „cel mai mare păcat al 
românilor este autoflagelarea”. Nici ameri-
canului de care vorbeam mai sus nu-i plac 
văicăreala noastră continuă, lipsa de iniţiativă, 
de acţiune, ploconirea în faţa celor mari şi tari, 
inclusiv şi mai ales înaintea Americii: „A 
Americii lui Obama, nu a americanilor.” 

 

Ceea ce nu-mi place nici mie – şi 
punctez de câte ori am ocazia această 
smulgere a părului din cap cu mănuşi de 
box. Am fi înclinaţi a crede – mulţi 
comentatori, formatori de opinie chiar cred 
– că acest masochism, această traumă post-
revoluţionară ţin (lucapiţulian vorbind) de 
„sentimentul românesc al urii de sine”.  În 
fapt, cel puţin pe această filieră, este 
specific estului european post-comunist şi-l 
afli acolo unde te aştepţi mai puţin: la 
polonezi, spre exemplu. 

Într-un amplu eseu, publicat în „Gazeta 
Wyborcza” şi reprodus în „Lettre interna-
tionale”, ediţia română/vara 2011, cu titlul 
Violenţa noastră, blestemul nostru, Adam 
Michnik, evaluând Drumul parcurs de Polonia  

între anii 1989-2009, trece în revistă mai toate 
formele „urii de sine” şi de concetăţeni, 
încercate (pe pielea lor) de polonezi, în 
ultimele două decenii. Îi atrage în mod deosebit 
atenţia textul unui scriitor „de o valoare 
indiscutabilă”, care zice: „În Polonia avem a 
face acum cu un lucru foarte neplăcut: cu ura 
faţă de Polonia. Polonezii urăsc Polonia – cum 
e posibil? Şi totuşi e posibil. În cazul anumitor 
oameni, încadraţi în categoria elitelor, tensiunea 
acestei uri este atât de mare, încât ei pur şi 
simplu se înăbuşă, se îneacă, nu pot face faţă 
urii, dezgustului, dispreţului, furiei pe care le 
trezeşte în ei Polonia.” Campionii acestei uri 
viscerale sunt „foşti agenţi ai Securităţii”. Dar şi 
„scriitorul nostru” – constată Michnik – se 
umple de o atât de mare ură, încât propune 
„scoaterea acestora din polonitate”, ceea ce e un 
semn de oarecare clemenţă, faţă de altădată 
când propunea ca aceştia (şi toţi cei de teapa 
lor) să fie pur şi simplu spânzuraţi în piaţa 
publică. Acest gen de discurs îi sună, lui 
Michnik, similar cu cel promovat, în anii ’30, 
„de Gruparea Naţional-Radicală Falanga, 
partidul fascist polonez.” Şi mie îmi sună 
cunoscut acest tip de discurs, din arealul nostru. 
Trecem peste cel interbelic, al „falangei” 
numită Garda de Fier care, de la ura de rasă, ar 
fi ajuns la execuţia în masă, dacă n-ar fi fost ea 
însăşi decapitată. Ura provoacă ură şi crima 
atrage crima. Un poet, de o valoare contestabilă, 
care servise „la greu” regimul, până în’89, s-a 
erijat nu doar în „revoluţionar” şi „tribun”, dar 
într-un fel de suprem „justiţiar”, de haiduc care 
ia de la bogaţi (după ce îi beleşte) şi dă la săraci. 
Lait-motivele discursului său erau trei: 
tribunalul, puşcăria şi, în ultimă instanţă – 
mitraliera (dacă primele două variante nu-şi 
arătau eficienţa). În publicaţiile lui pline de 
dejecţii, au fost – şi încă mai sunt – bălăcăriţi 
toţi cei care au făcut dizidenţă, sau „rezistenţă 
prin cultură”, toţi cei care reprezentau nişte 
necesare repere morale într-o societate „fără 
prinţip”. Este simptomatic că, pe fondul unei 
pauperizări galopante a populaţiei, acest tip de 
discurs (şi de om) a prins,  insul – cu partidul lui 
– instalându-se confortabil, câteva legislaturi, în 
parlament, ba chiar ajungând, la un moment 
dat, în finală, la „prezidenţiale”. 

Mintea românului cea de pe urmă ne-a 
ferit de o catastrofă naţională. În ultimii ani, 
atât partidul, cât şi „tribunul” au căzut spre 
cota zero de interes, fiind aproape ieşiţi de pe 
scena politică. Aceasta este varianta 
justiţiarului de extremă stângă. Cea de extremă 
dreaptă e reprezentată tot de un scriitor, mai 
SF dumnealui, dar la fel de intolerant în 
postura gazetărească.  Soluţiile sale? Evident, 
tot tribunalul, puşcăria, mitraliera. Pe 
deasupra, „scriitorul nostru” se etalează şi 
expert în toate, mai ceva ca „Împuşcatul”, pe 
vremuri. Curios că şi acest tip de discurs – 
care îndemna la exterminarea aripei stângi – a 
prins la populaţie, insul aflându-se, timp de 
vreo zece ani, pe primul loc în topul 
preferinţelor publicului. Dar tot alergând de la 
un ziar la altul, de la o televiziune la alta, şi-a 
pierdut credibilitatea, exact ca-n povestioara 
aceea cu ciobanul, oile şi lupul. Sau ca acel 
„seismolog” apocaliptic, ce bântuie ciclic pe la 
televiziuni, prevăzând anul, luna, ziua, ora 
unui cutremur devastator, pe plaiul mioritic. 
Care, totuşi, nu s-a produs.  

Aceste ameninţări şi predicţii au umplut 
arealul indigen de o sfântă mânie, alternată de 
o ancestrală lehamite la tot ce emană din sfera 
politicului, mai ales. După ce, vreme de peste 
două decenii, s-au căutat „teroriştii” – fără a fi 
identificat vreunul – de vreo doi ani se caută 
autorii crizei. Mai toată potenţa opoziţiei se 
consumă nu în identificarea unor căi şi 
mijloace de redresare economică, financiară, 
socială, ci în monitorizarea greşelilor actualei 
guvernări şi mai ales în – suprem obiectiv! – 
suspendarea preşedintelui. Lipsa unei mâini 
ferme, care să conducă ţara, lipsa unui dictator 
autentic, a dus la inventarea unui dictator, 
nimeni altul decât, desigur, Traian Băsescu. În 
afara unei evidente lipse de rigoare şi chiar de 
imaginaţie privind disfuncţiile actualei puteri, 
artizanii acestei eboşe de dictator par a nu fi 
trăit sub dictatură şi a nu şti ce-i acela un 
dictator. 

 Oare nu s-au dumirit nici după vizionarea 
fluxului de imagini venite din Coreea dinastiei 
comuniste Kim?   

 
Tudor NICOLESCU 

Nu par citite în gazetele de dimineaţă? Adept deschis al meritocraţiei, 
Eminescu sintetizează într-o singură frază un program care, de-ar fi fost 
să-l aplicăm în democraţia românească, n-am mai fi rămas coada cozilor: 
„În ţara noastră este de ajuns dacă se asigură înaintarea meritului şi a 
muncii; e destul atâta, şi numai pentru asta se cere reorganizare socială.” 
După cum se vede, accentul nu se mai pune strict pe rezultatele în 
instrucţie şi pe discutabilul coeficient IQ, ci se aşează în prim plan meritul în 
ansamblu, cu toate determinările sale, imediat flancat de condiţionarea 
„muncă”. Din nefericire, starea organizării sociale actuale menţine ca 
regulă pe post de merit apartenenţa de partid, iar cultul muncii continuă să 
fie tratat ca simplă moştenire propagandistică a regimului trecut. Singurul şi 
cinicul principiu director, niciodată formulat la faţă de cortină fiind „ridică-te 
tu, să mă aşez eu”. Formulările eminesciene „la temă” sunt de-a dreptul 
aforistice: „Fără muncă nu există bunăstare, fără adevăr nu există cultură.” 
Rămâne să medităm şi asupra validităţii unei teze ce pune în discuţie 
însuşi statutul nostru european: „Din momentul în care românul a intrat în 
contact cu mii de oameni cu deprinderi economice mai energice, cu un 
egoism mai pronunţat, de o cultură mai mare, desigur acei oameni au 
devenit vânătorii, şi el, vânatul.” 

                                                       Mircea Radu IACOBAN 

AUTOFLAGELAREA – 
BLESTEMUL NOSTRU? 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

  

REVISTA PRESEI 
Superbă e lumea, realitatea fascinantă privită din jeţ, din 

scaun, fotoliu sau balansoar (pentru cine posedă), lumea vărsată 
din dreptunghiul micului ecran, invadat hibernal de fetele alea 
abia ivite, cum ghioceii, din şnurul multicolor al  atolului bikini. 
La mulţi ani 2012! – surâde gropiţa din obrajii crainicei teve, încă 
una gata-gata să se arunce între coperţile unui nou manual 
alternativ de istorie a României: bucuraţi-vă, oameni dragi, de 
fiecare clipă a vieţii petrecute alături de mine şi, mai ales, nu 
uitaţi că-n 2012 o să aveţi parte de alegeri, modificări de 
constituţie, de legalizarea co-plăţii întru sănătate şi, aproape 
sigur, de un cutremur. Şi trec la galop prin revista presei profund 
naţionale: cam de peste tot, printre violuri, suicideri, noi 
amendamente guvernamentale, cuvântul cutremur se lăfăie la 
vedere, cu majuscule, de la Sf. Nicolae trecut la agheazma 
proaspătă de ianuarie fără alte ploi… În criză de subiecte, de 
iubire, de una şi de alta, obscurele vedete de tabloid o iau 
înaintea canadienilor şi toarnă cianură în minereul savant al 
seismologiei pentru a extrage oarece interes de vânzare, 
transferând relativitatea în actualitate, probabilitatea în 
adeverire. Din păcate, o bună parte a noului val gazetăresc (cu 
pedigriu şmenuit prin taxe la universităţile din Chitila, Balta 
Brăilei şi pe unde au mai apărut academiile astea miriapode), 
încă mai face lecturi din avion sau, în criză de timp, execută 
salturi liftate pe sferturi de pagini, pe sferturi de sferturi de 
adevăruri. Sensibilizaţi la fiecare nouă tuse parlamentară, la 
fiecare nouă eschibiţie cu parafă prezidenţială, parcă şi 
problema eutanasierii câinilor comunitari e mai tragică decât 
prezisa posibilă cutremurare de pământ, de destine, de oameni. 
Predicţia seismică, dincolo de relativitatea fixării exacte în 
timp, trebuie transferată din zona „divertismentului” în 
actualitatea de interes public. Clar. Şi citez: „În 2010, la 
Congresul european de seismologie de la Montpellier, 
profesorul de la Universitatea J.W. Goethe din Frankfurt şi 
preşedintele Secţiei de Predicţie al Comisiei Europene de 
Seismologie George Purcaru a prezentat o predicţie pentru 
Vrancea în 2012. Lucrarea este o completare a unui studiu mai 
vechi, care anunţa drept probabil un seism mediu în perioada 
2000-2012. Cutremurul, pe care profesorul îl prevede între 
6,34-7,1 pe scara magnitudine-moment, este estimat a fi unul 
mediu. Cercetătorul spune că, deşi anul 2012 nu poate fi 
considerat absolut fix, o eroare de un an este acceptabilă 
ştiinţific. Purcaru mai spune că cercetătorii români sunt la 
curent cu această dezvăluire deoarece a vorbit cu ei la 
Congresul din Franţa, când au cerut să afle cum s-a ajuns la 
această dată”. Bucharest Herald, 10.12.2011. 

 

SUB ZODIA PREDICŢIILOR 
Între atâtea probabilităţi sunt convins că poate fi aliniată şi 

planeta prezicătoare a profesorului Purcaru. Din păcate, 
informaţia este decupată dintr-un context strict academic,   
dintr-un domeniu unde instrumentele de cuantificare a 
viitoarelor seisme lucrează pe durate de circa 10-13 ani şi chiar 
40-50 de ani şi unde o predicţie reuşită (există o concurenţă a 
predicţiilor) nu diminuează cu nimic efectul devastator al 
cutremurului în sine. Şi mă întorc spre notele extrase dintr-un 
dialog purtat cu domnul Dr. Phil. George Purcaru în 2006, cu 
ocazia primirii bine-meritate a distincţiei de cetăţean de onoare 
al municipiului Tecuci. Spunea atunci: „Vreau să precizăm că 
seismologii care lucrează în domeniul predicţiei cutremurelor 
încearcă să mărească puterea noastră de a ataca această 
problemă nerezolvată până astăzi. Într-un cuvânt, astăzi, noi nu 
putem prevedea cutremurele aşa cum ar fi de dorit să fie de 
ajutor populaţiei, industriei, economiei şi în special pentru viaţa 
umană. Dar ştiinţa are acest scop continuu, perseverent, de a nu 
părăsi încercările – de multe ori nereuşite – pentru a adânci, a 
mări  cunoaşterea noastră”. Mai pe şleau spus, alături de alţi 
reputaţi cercetători, savantul german de origine română  
clarifică etapa pe care o parcurge seismologia ca domeniu 
aparţinător cercetării fundamentale şi unde, încă, nu s-a realizat 
un instrumentar de imediată utilitate publică: determinarea la 
momentul oportun a declanşării seismului, exact atât cât ar fi 
necesar pentru alertarea populaţiei, pentru reducerea efectelor 
devastatoare ale fenomenului, aşa cum asistăm, spre exemplu la 
alertele şi strategiile de protecţie a viului sub ameninţarea 
taifunului. Din nou, cuvântul savantului: „Deosebim o predicţie 
care se face în contextul social al  politicii de minister, de 
guvern privind întâmpinarea unui eveniment din zona 
catastrofei şi predicţiile ştiinţifice care încă absorb 
informaţie, cercetare, sunt  încă pe parcursul căutării 
limitelor de precizie. Iar aceste două direcţii  sunt conjuncte, 
trebuie să se coreleze, fiindcă deciziile pentru societate depind 
enorm de predicţiile ştiinţifice efectuate azi de seismologi în 
toată lumea. Din păcate această corelare s-a produs rar, aproape 
de categoria excepţiei. În schimb noi facem predicţii ştiinţifice 
în parametrii, în limitele cunoaşterii la care am ajuns”. 

 
BULINA ROŞIE 
Reaşezăm informaţiile. Cele din domeniul cunoaşterii 

ştiinţifice în seismologie sunt acumulatorii, deschise, cu un orizont 
încă incert în ceea ce priveşte crearea unor instrumente de utilitate 
publică imediată de avertizare/alarmare. În ceea ce priveşte harta în 
sine a obiectului victimizat de seism, clădirile, oamenii ca atare, 
aici situaţia este inimaginabil de precară, subiectul fiind continuu 
amânat sau arhivat sub presiunea altor priorităţi. 

 

Într-un scenariu deloc de dorit, ştiind mulţimea clădirilor cu 
bulină roşie din Iaşi, victime sigure ale unui seism cu 
magnitudinea celui preconizat de Purcaru, până la gradul 8.00 pe 
scara Richter, spre exemplu, care şi câtă ar fi responsabilitatea  
membrilor din Consiliul Local al municipalităţii Iaşi? Or 
clădirile, dincolo de betoane, semnifică vieţi, destine. Şi 
deschidem, vrând-nevrând, cutia Pandorei: locatarii, vor spune 
edilii, nu sunt simpli locatari ci proprietari, au asociaţii, au 
răspunderi, inclusiv în asigurarea rezistenţei propriului habitat. 
Primăria se ocupă de asfalturi, de impozite, de cimitire şi infinit 
mai multe lucruri care dau bătaie de cap, stress, că de aia, vezi 
dumneata, nici nu mai candidează cineva la funcţia de primar! 
Fiecare are cutremurăturile proprii! Cât priveşte predicţiile 
seismice, acestea nu corespund propriilor noastre predicţii – ar  
răspunde  reprezentantul unei virtuale administraţii publice. 
Oricum un seism, chiar şi de 7,1 grade nu poate produce mai 
multe victime decât noua lege a sănătăţii. Se studiază, pe de altă 
parte, posibilitatea privatizării bucăţii de placă tectonică din 
Vrancea care, posibil, conţine energii ce ar putea fi conversate în 
alte energii, aşa cum gazul natural, apa băubilă (chiar dacă nu-i şi  
potabilă), curentul şi aurul acela nenorocit de la Roşia Montană. 

În 2007 publicarea în Ziarul de Iaşi a listei celor 62 de 
blocuri din clasa I de risc seismic (conform datelor furnizate de 
DAFIS) a panicat multă lume. Fie că era o listă incompletă, fie 
că – spuneau unii – încadrarea s-a făcut fără realizarea unei 
expertize tehnice, ci doar în funcţie de vechimea construcţiei 
(estimându-se ca perioadă de garanţie seismică, deci de 
rezistenţă, 50 sau 80 de ani). Primăria asigura, la rândul ei, că 
expertizarea tehnică a fost realizată (cu fonduri din bugetul de 
stat pentru clădirile considerate ca aparţinând clasei I de risc 
seismic) dar, mai departe, costurile lucrărilor de consolidare 
reveneau proprietarilor/locatarilor, cu excepţia celor care 
dovedeau venituri sub cele considerate medii. În ciuda rigorilor 
impuse de Ministerul Lucrărilor Publice, a amenzilor de până la 
3.000 de lei pe fiecare familie din această categorie, anumite 
imprecizii au reportat problema de parcă amânarea i-ar fi anulat 
existenţa. Mai mult, costurile ridicate ale consolidării, circa 200 
euro/mp, lipsa unei reconsiderări a situaţiei de fapt (veniturile  
diminuate ale locatarilor, apariţia altor priorităţi pe fondul 
scăderii bugetelor locale etc.) au condus la externizarea tacită a 
acestei realităţi. Plus că, în situaţia realizării efective a 
consolidării, locatarii erau obligaţi să părăsească timp de un an 
imobilul, ceea ce, în fapt, atingea imposibilul: locatarii, plătitori 
ai consolidării, dar nici primăria nu aveau la îndemână soluţia 
unor locuinţe temporare. Intre timp, pe fondul crizei, mai mult 
ca sigur că fondurile destinate acestui domeniu au fost 
redimensionate, oricum, în 2010 era publicată lista cu 264 de 
blocuri cu grad seismic, din care aproape un sfert aparţineau 
clasei I de risc, menţinându-se datele cunoscute. Inspectoratul 
Județean pentru Situații de Urgenţă a tras un semnal de alarmă. 
„Noi am ajuns la concluzia că la un cutremur cu magnitudine 
de până la 7 grade avem capacitatea să răspundem, însă un 
cutremur de peste 7 grade ar fi devastator. Avem un plan 
operativ pentru salvarea oamenilor dar la ora actuală nu este 
nici o instituţie capabilă să gestioneze un cutremur. Nu poate să 
garanteze nimeni că la un cutremur de peste 7 grade mai 
rămâne cineva în viaţă”. 

 
ÎN FAPT, NU PUTEM PREZICE NIMIC 
Revenim la George Purcaru. „Observaţiile pe care noi le 

facem asupra cutremurelor – spune profesorul – cum ar fi 
lungimea, lăţimea cutremurului, mărimea deplasării unei părţi 
dintr-o falie  faţă de cealaltă parte de falie, toate acestea nu sunt 
suficient  de numeroase şi, în plus, suferă în zona preciziei. 
Oricum suntem sub orizontul care, prin numărul tehnicilor şi 
metodelor, va asigura direcţia spre care trebuie să îndreptăm 
toate aceste cercetări. În principiu, cutremurele sunt predictibile 
şi cauza pentru această afirmaţie este că natura repetă 
fenomenele. Numai că le repetă într-un mod foarte neregulat, 
încâlcit sau foarte haotic sau, să zicem aşa, destul de vag, de rar. 
Se repetă la o distanţă foarte mare. Şi pe acestea se pun bazele 
teoretice pentru a ne construi modele care să ne ducă la 
posibilitatea predicţiei. În fapt, noi nu putem prezice nici un 
fenomen din natură dacă nu există nişte reguli de repetare. 

intersecții 
 

 

SEMNELE ȘI ÎNFĂȚIȘAREA 
  

În vremurile de odinioară, când rourile primăverilor şi brumele 
târzii ale toamnelor cădeau ca o binecuvântare a cursului sănătos 
al fenomenelor anotimpurilor, mi-a fost dat să-l întâlnesc şi să-l 
cunosc pe bădia Sandu Grinea. Aveam pe atunci vreo şapte-opt 
ani; era la începutul deceniului VI al secolului trecut. Acest om 
sfătos, plin de înţelepciune şi căldură sufletească, te cucerea din 
primele clipe, atunci când îşi deşira ghemul amintirilor... 

Ascultarea, cuminţenia, vorba rară şi întrebătoare puneau 
stăpânire pe mine, când bădia Sandu Grinea ne despletea urzeala 
vieţilor unor trăitori ai văii Stavnicului. Multe istorisiri ne-a mai 
povestit din tinereţea lui. Una dintre cele care mi-a adus vămi, 
secete şi, uneori, pustiuri în suflet este despre o stâncă de om, 
Victor Afloarei, care, pe cât era de înalt şi voinic, tot atât era de 
frumos şi bun la suflet. 

Satul Cioca-Boca este unul dintre cele cinci ale comunei 
Şcheia, situat mai mult pe malul drept al râului Stavnic. După un 
mers de la malul apei de vreo 15-20 minute, încep frumoasele şi 
ademenitoarele coline ale văii Carului, Căpoteştilor, Cojocăriţei şi 
Ipatelui. Aici, în acest areal, Victor Afloarei, om bun de pus la rană, 
adică pe care se poate conta oricând, şi-a trăit puritatea 
sentimentelor, emoţiile, splendorile şi neprevăzutul unei iubiri de 
neuitat. În 1955 avea 22 de ani. Chipul lui de o simetrie perfectă 
era binecuvântat cu ochi albaştri, care parcă se mişcau tot timpul, 
luminându-l. Aproape întotdeauna avea un zâmbet natural, adică îi 
râdea faţa – cum spunea bădia Sandu Grinca. Între Victor şi 
Anişoara lui Cojocaru oamenii ştiau că este o iubire adevărată, în 
care frumuseţea erosului însemna încredere, sentimente curate, 
respect, susţinere, adevăr şi altruism, într-un cuvânt: dragoste. 
Dacă dragoste nu e, nimic nu e, spunea Marin Preda. 

Anişoara era cu trei ani mai mică decât Victor. Corpul ei, 
mlădios şi tainic, precum apa Stavnicului, atrăgea ochii, râvna şi 
căutarea multor pretendenţi, înaintea tuturor celorlalte fete. Privirea 
îi era scânteietoare, magnetică şi caldă, iar picioarele, brâul, pieptul 
şi capul parcă i le pusese cineva cu mâna, reuşind o vie, vorbitoare 
şi unică arhitectură. Primii fiori ai dragostei lor au început, spunea 
bădia Sandu Grinea, în vara anului 1955. Atunci, Victor Afloarei a 
invitat-o pe cea mai frumoasă fată de pe Stavnic în prisaca lui din 
pădurea Căpoteştilor. Anişoara, cu o voce tremurândă de parcă i 
se tăiase răsuflarea, i-a spus că va merge altădată. Ea era de 
credinţă neoprotestantă iar Victor ortodox. În acea duminică, el s-a 
îndreptat singur spre prisacă. Mersul lui era tare încet, mai mult 
parcă mergea înapoi, - sub ulmul de la poarta celei care-i umplea 
inima şi mintea cu fiinţa ei împresurată de splendori. 

Anişoara, la cei 19 ani, rămasă singură în acea după-amiază 
de duminică, trăia din plin fiorii dragostei. Fruntea-i transpirase, 
mâinile parcă nu o mai ascultau. Fără să ştie cum, ajunsese sub 
ulm, aşezându-se pe vechea bancă de stejar, făcută de tatăl ei, 
după al doilea război mondial. Îşi privea degetele-i umede, 
trecându-le prin păru-i lung, până aproape de brâu, apoi îşi acoperi 
faţa cu ele, strângând în pumnul lor un suspin, ce devenea din ce 
în ce mai mare, până când palmele nu-l mai puteau acoperi... Încet, 
încet îi picura pe gât, pe piept şi, parcă tot trupul era înconjurat de 
un nour de ploaie caldă, ce-i pătrundea toată fiinţa... Brusc, se trezi 
ca dintr-un vis în braţele celui care-i impregnase întreaga-i făptură, 
aşteptându-l, dorindu-l... Au naufragiat amândoi pe apele iubirii lor 
tulburătoare până în 1958. Anişoara dorea ca iubitul să-i aparţină în 
totalitate ei şi numai ei, cu viaţă şi credinţă, cu traiul şi graiul. 
Dorinţele lui Victor erau aceleaşi cu ale ei. Ar fi venit spre ea întru 
totul, dacă mama lui n-ar fi reuşit, la vremuri de noapte şi pe cărări 
oculte, să-l însoare pe singurul ei fecior cu o altă fată, din Ipate, 
satul boierilor Costea şi Murgescu. El a fost pentru nevasta sa, pe 
care n-a iubit-o, un om vrednic al muncilor pământului şi al ogrăzii. 
Au avut împreună două fete şi un băiat neasemuit de frumos, care 
a murit exact în ziua cununiei lui, la 23 de ani, iar cele două fete: 
una trăieşte în Giurgiu, cealaltă tocmai în deltă, la Chilia. Au ajuns, 
ca şi tatăl lor, tot pe maluri de ape, dar mult mai mari şi mai adânci. 

Astăzi, Victor Afloarei, când trece prin dreptul ulmului - iubita 
lui, nemaifiind acolo, lumea spune că rupe câte o ramură şi doarme 
cu ea sub pernă, până nu o mai găseşte. Anişoara a ajuns toată ca 
o fiinţă de fildeş, de fildeş însufleţit. Ea nu s-a mai măritat cu 
nimeni. Iubirea lor a fost fără consumuri şi vifor dureros. Se poate 
spune că a fost o iubire sfântă. Deşi fructul dragostei lor s-a uscat, 
chiar şi acum amândoi îl mai simt în tot corpul! 

Au ajuns ca doi mesteceni, despărţiţi de apa Stavnicului, iar 
cele câteva frunze pe care le mai au pe ramuri vor cădea, într-un 
timp nu prea îndepărtat, împreună vor fi duse de valuri spre 
singurătatea apelor... 

 

* 
 

„Voi spuneţi: Nu există Dumnezeu! Eu spun: Dumnezeu 
există! Este meci egal. Dacă voi aveţi dreptate şi într-adevăr nu 
există Dumnezeu, ce se va întâmpla cu mine? Absolut nimic. Voi 
muri şi totul se va încheia acolo. Poate că nu m-am bucurat din plin 
de lucrurile pe care voi le consideraţi indispensabile. Dar este 
aceasta o pierdere atât de mare? Dacă însă Dumnezeu există, 
atunci totul, cu adevărat totul va fi pierdut pentru voi. Veţi muri şi va 
trebui apoi să daţi socoteală înaintea lui Dumnezeu. Să nu credeţi 
că Dumnezeu va accepta ignoranţa voastră faţă de Persoana Sa. 
Aţi avut totul pe pământ, dar aţi pierdut totul pentru veşnicie”. 

(Blaise Pascal (1623-1662), naturalist şi filozof) 
 

Nicolae PANAITE 
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  CCRROONNIICCAA AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

Invitat să scriu câteva rânduri, în chip de preambul la un 
nou volum despre românitatea din diaspora, editat de ASTRA 
ieşeană, am socotit că nu am temei să refuz, cu toate că 
materia volumului nu intra, strict, în orizontul meu actual de 
preocupări. Activităţi de felul celor finalizate de ASTRA – 
Despărţământul „Mihail Kogălniceanu” Iaşi reclamă însă o 
atenţie şi o simpatie aparte. I-am urmărit cu interes iniţiativele şi 
am fost bucuros să contribui la realizarea unora. 

Dintre acţiunile civice de un cert ecou, nu doar naţional, cea 
cu privire la românii din diaspora, patronată de ASTRA, e poate 
mai adânc semnificativă, în sine şi ca putere iradiantă. 
Revitalizată după disoluţia regimului comunist şi extinsă în 
acord cu noile evoluţii geopolitice, ASTRA s-a impus ca un 
fenomen de înaltă semnificaţie, pe baza lungii sale istorii şi a 
noilor exigenţe ale lumii româneşti. La un secol şi jumătate de 
existenţă (1861-2011), ea a fost, tocmai de aceea, omagiată la 
nivel naţional şi în cadrul „filialelor”, înlesnind o dată în plus un 
dialog fecund pe seama trecutului şi a nevoilor curente1.  

Punând accent pe cultura naţională, într-un mediu 
multicultural, corifeii de la ASTRA îşi fasonau din mers uneltele, 
spre a servi mai bine proiectul panromânesc, conturat deja, cu 
destul realism, la finele secolului XVIII. La data fondării, ASTRA 
sibiană a beneficiat de luminile unor personalităţi de marcă, 
precum Andrei Şaguna, G. Bariţiu, T. Cipariu, I. Puşcariu, 
primul dintre ei bucurându-se azi – coincidenţă cu tâlc – de 
statutul sfinţeniei. 

Spiritul părinţilor fondatori, adecvat la trebuinţele 
momentului, se regăseşte oarecum şi în noua fază, mai ales în 
zona estică a ţării. „ASTRA de la Iaşi, nota unul dintre 
animatorii ei, eruditul scriitor Al. Husar, poate fi un imbold de 
apropiere a spiritelor, o punte de legătură, poate decisivă”2.  

Aşa a şi fost, după cum observa şi o bună cunoscătoare a 
situaţiei, eminenta publicistă Eugenia Guzun: „Ce a făcut 
ASTRA este nemaipomenit – a pătruns acolo unde n-a călcat 
picior de politician român, a dus cuvânt românesc, a dus carte, 
a dus muzică şi dans de bună calitate... Şi a mai făcut ceva 
extrem de important: a aprins sute de făclii româneşti în jurul 
României”3. 

Să amintim încă o mărturie, tot din interior cumva, una 
venind de la noua generaţie de slujitori ai Asociaţiei: „Animată 
de un nucleu de sufletişti şi idealişti ce se revendică, prin 
concepţia şi perspectiva asupra istoriei şi culturii naţionale, 
chiar de la filonul romantic specific veacului XIX, ASTRA dă 
semne că nu vrea să dispară din peisajul civic şi cultural actual, 
în ciuda anacronismelor uşor sesizabile care o 
caracterizează”4. 

În adevăr, bilanţurile periodice, volumele de studii pe 
diverse teme, culegerile de texte alcătuite antologic, pro 
memoria, întăresc această concluzie, motivând anume, 
peremptoriu, mărturiile depuse în cunoştinţă de cauză.  

De aici şi întârzierea faţă de aşteptările societăţii. Concretizând, 
să presupunem că cineva spune că în trei săptămâni va fi un 
cutremur, arătând cum a ajuns la concluzie, care este eroarea 
predicţiei. Ei bine, în acest caz eu aş merge la guvern pentru a lua 
toate măsurile necesare pentru a preveni pagubele, pentru a asigura 
salvarea vieţilor omeneşti. Astăzi au apărut aşa numitele metode de 
alarmă, care  nu sunt predicţii, ci urmează după ce cutremurele s-au 
produs şi care dau posibilitatea ca în 20-24 secunde să se întrerupă 
curentul electric, să se ia măsuri contra incendiilor şi aşa mai 
departe. Nici această metodă nu a arătat un succes definitiv şi se află 
încă în testarea câtorva ţări. Dar metoda de alarmare nu trebuie 
confundată nicicum cu predicţia de cutremur”. Metoda de alarmare, 
completez spusele savantului, trebuie să fie conjunctă unei alte 
metodologii, cea de pre-alarmare: consolidarea clădirilor fragilizate, 
cele cu bulina roşie, rezolvarea situaţiei locatarilor prin asigurarea 
cu prioritate şi în regim de urgenţă a mutării acestora în alte spaţii 
locuibile (fiind clar că singuri nu-şi vor putea rezolva problema) şi, 
acolo unde este necesar, trecerea la demolarea clădirilor cu un 
ridicat grad de nesiguranţă la un impact seismic. 

 

O PREDICŢIE NECONFIRMATĂ 
 Revin la dialogul predicţional din 2006: 
– Din nefericire, încă nu am atins momentul în care un 

seismolog ar avea dreptul să intre într-o guvernare a universalităţii, 
să ofere lumii şansa eliminării cutremurelor din categoria 
catastrofelor, a surselor de alienare, de panicare, de distorsionare a 
existenţei comunitare. Pe dumneavoastră, stimate domnule George 
Purcaru, vă admir pentru dăruirea în zona cercetării fundamentale, 
zonă din care are, sigur, instrumentarul de calitate pentru predicţiile 
seismice.  

– Personal, în 1974, am găsit trei legi care m-au condus la 
posibilitatea prezicerii pe o lungă durată a unui cutremur în ţara 
noastră. Predicţia a dat anul 1980, cu eroarea respectivă, fiindcă 
orice prezicere ştiinţifică trebuie să aibă ataşat indicele de eroare. Iar 
cutremurul din 4 martie 1977 intra în marja de eroare din 
comunicarea pe care am publicat-o în 1974. Pe de altă parte, fiindcă 
cutremurele din Vrancea se distribuie din adâncime, de la 70 la 175, 
180 de km, nu mai este admis ca astăzi să faci o astfel de predicţie 
fără a ţine cont de distribuţia cutremurului pe adâncime. Iar de aici 
începe un alt şir al căutărilor, al cercetării. În anii aceia aşa ceva era 
imposibil, spre deosebire de tot ce se face astăzi. Recentele 
rezultate, pot să vă spun, sugerează – deci nu sunt definitive – că 
următorul cutremur din Vrancea s-ar produce undeva, sub 145 de 
km, ceva de la 140 la 175 de km. Nu putem da o soluţie cu 100% 
precizie dar este, probabil, cea mai apropiată de realitate. Este o 
predicţie, iar ea poate fi eronată. Ştiinţa are trei feluri de 
caracteristici ale predicţiei: de succes, alarmă falsă şi eşec.  

– Speriaţi-mă, domnule Purcaru, cu anunţul următorului 
cutremur, ca timp. 

– Ca timp? Modelul meu zice că acest cutremur nu poate fi 
mai exact decât de a face predicţia între 2000 şi 2010. Deci un 
cutremur cu o magnitudine de circa 7.00 nu poate fi dincolo de 
perioadă, în genere la  mijlocul acesteia, deci 2005 dar nu 
neapărat. Nu putem spune nici că se produce în 2006, în 2007, 
deoarece noi nu putem prevedea atât de exact anul sau luna sau 
ziua.. Şi mai trebuie spus ceva: dacă o predicţie se dovedeşte 
exactă, trebuie demonstrată metodologia  elaborării ei, fiindcă aşa 
ceva nu poate fi o întâmplare, ca la loterie”.  

 

SUB GRINDĂ… 
La discuţia din 2006 lipseau câteva date din modelul de analiză 

al profesorului, mai precis două cutremure (perioada în studiu 
începând de la anul 1100). În 2008, Purcaru face rectificarea,  iar în 
2009, la un Congres ce s-a ţinut în Statele Unite, „European 
Seismology Calculation”, profesorul a vorbit pentru prima dată 
despre cutremurul ce ar putea să aibă loc în România în 2012  şi pe 
care îl prevede între 6,34 – 7,1 pe scara magnitudine, deci unul 
mediu. Cercetătorul spune că, deşi anul 2012 nu poate fi considerat 
absolut fix, o eroare de un an este acceptabilă ştiinţific. Şi trecem de 
la erorile de predicţie la erorile de funcţionalitate comunitară. În  
martie 1977, eu însumi subiect bucureştean al cutremurului de 7,4 
grade, deslipeam din nenorocirea generală două imagini pentru 
articolul publicat în revista „Cronica”: singurul perete rămas pe 
verticală dintr-un imobil nou (o plombă, o scară) în cartierul 
Militari, pata de viaţă de om strivit pe albul de la etajul trei şi, în 
centru, îngenuncherea unui inginer constructor dinaintea unei clădiri 
intacte, dar la care acesta ştia că se lucrase  „în economie de fier 
beton”, conform normelor impuse de „consilierii” lui Ceauşescu. 
Unde ne aflăm acum, cum arată cartelele de siguranţă ale clădirilor 
nou construite, care este „contribuţia” modernizărilor de 
apartamente, în total răspăr cu elementele clasice de rezistenţă (am 
văzut undeva, la etajul 4, un apartament de patru camere 
transformat în saloon), care este situaţia clădirilor cu un ridicat grad 
de pericol seismic, la ce trepidaţie ar putea rezista vilele construite 
peste noapte cu bani puţini şi preţ de vânzare exorbitant, toate 
acestea şi multe altele trebuie să fie reconsiderate, cuantificate 
riguros în acest început de an al predicţiei lui George Purcaru, 
seismologul. Miezul şi coaja, moftul gazetăresc al primatului de 
ştire: nicăieri, la tv sau în ziare nu am găsit prelungirea necesară a 
alertei. Trăim, că aşa ne-a aşezat Dumnezeu, în acest spaţiu unde 
Vrancea adaugă unicităţii naturale şi tusea urâtă, tabagismul 
seismic. Iar noi aceştia parcă nici n-am exista pentru a exista, ci 
existăm supuşi întâmplării, umiliţi de propria impasibilitate, de 
analfabetismul transferat tembel şi în cultura supravieţuirii. 

 

Aurel BRUMĂ 
 

Simpozioane, conferinţe, burse de sprijin, reviste de profil 
ş.a. alcătuiesc substanţa proiectului astrist, extins şi diversificat 
de-a lungul anilor, după cum rezultă din ansamblul activităţii.  

ASTRA ieşeană a contribuit, de asemenea, dând o nouă 
expresie vocaţiei fondatorilor, la înfiinţarea şi stimularea de noi 
departamente, cercuri etc., în România şi în afara ţării, acolo 
unde s-au ivit ocazii favorabile sub unghi etno-cultural, politic 
etc. Bine inspirată s-a dovedit alegerea titlului pentru principalul 
organ de expresie, Revista română, ajunsă şi ea la o vârstă 
respectabilă (XVII, 2011), pe urmele publicaţiei omonime 
scoasă de A.I. Odobescu, la Bucureşti, în chiar anul când, 
peste munţi, la Sibiu, lua fiinţă ASTRA şaguniană.  

Limba, literatura, istoria erau şi au rămas principalele direcţii 
cultivate de astrişti, sensibili până la obsesie în raport cu ideea 
de unitate naţională, realizabilă în planul culturii înainte de a 
deveni o realitate politică5. 

Limba, literatura, istoria au fost mereu domeniile în care s-a 
dus lupta pentru identitate etno-culturală, drepturi politice, viitor 
naţional, ASTRA preluând anume de la paşoptişti o asemenea 
strategie militantă. Foaie pentru minte, inimă şi literatură se 
intitulase o revistă scoasă de G. Bariţiu, asociind elemente 
identificabile şi în imnul ASTREI. Noul organism era anume 
descris acolo ca o „stea mândră”, în stare să-i mobilizeze pe 
toţi: „L’a a ei lucire, fraţi români,/ Din somn vă deşteptaţi/ Voi 
inimile vă-ncălziţi/ Şi mintea luminaţi”6. 

Se imaginează anevoie astăzi din câte suferinţe, acumulate 
îndelung,  s-a nutrit un asemenea îndemn, ca şi urmările 
produse în timp, până la formele actuale de expresie, atât de 
elocvente în Despărţământul „Mihail Kogălniceanu”. Nu e cazul 
să insistăm asupra lor. 

Noul volum din seria Românii din afara graniţelor ţării, 
adunând textele ocazionate de ediţia XIII (9-14 noiembrie 
2011), se recomandă ca fiind încă un pas, pe linia programului 
asumat de Asociaţiunea Transilvană pentru Literatura Română 
şi Cultura Poporului Român în filiala ei din Iaşi, prezidată cu 
nespusă râvnă şi competenţă de profesoara Areta Moşu.  

Temele antamate în conferinţe, simpozioane, întâlniri, ca şi 
cele supuse analizei în revistele sau volumele editate, indică o 
preocupare constantă pe linia unei definiri mai riguroase a 
diasporei româneşti.  

Alexandru ZUB 

••  
1 Pr. Ioan Morar, ASTRA la 150 de ani, în Renaşterea, 12/2011, p. 6. 
2 Apud ASTRA. Dare de seamă, 1994-2009, Iaşi, 2010, p. 25. 
3 Eugenia Guzun, interviu în Constelaţii ieşene, I, 4, dec. 2006, p. 4-10; 

reprodus de Mircea-Cristian Ghenghea, Cu şi despre români. Reflecţii publicistice 
astriste, Iaşi, 2011, p. 38-47. 

4 Mircea-Cristian Ghenghea, Despre ASTRA, numai de bine, în Constelaţii 
ieşene, II, 2, ian. 2007, p. 1-2 (apud Cu şi despre români…, p. 199-201). 

5 Cf. Pr. Ioan Morar, op. cit. 
6 Apud ASTRA. Dare de seamă, ed. cit., coperta. 

 
 
 
 
 

CU GÂNDUL LA 
DIASPORA 

ROMÂNEASCĂ  

Recitind textele preliminare apariţiei, 
reproduse (şi) acum, aproape că te cuprinde 
duioşia în faţa luxuriantei argumentaţii a 
iniţiatorului, vis-à-vis de la fel de convingătoarele 
angajamente ale „ţenzurei” domneşti că nu se 
va atinge de conţinutul publicaţiei, atâta timp cât 
aceasta va respecta regulile jocului. Trebuie 
spus că, la 1840, suntem nu doar în zorii 
publicisticii literare româneşti, ci şi în zorii 
cenzurii. Nu trecuseră decât 11 ani de la apariţia 
Albinei româneşti (a lui Asachi), completată de 
Alăuta românească (la care Kogălniceanu îşi 
făcuse ucenicia) şi de alte câteva „foi” efemere, 
dar stăpânirea  simţise deja nevoia instituirii unei 
autorităţi – cenzura – „spre a opri împrăştierea 
în public a ideilor şi a principiilor primejdioase şi 
crude”. Drumul spre iad este pavat cu bune 
intenţii. Prudent sau perfid, tânărul redactor 
(Kogălniceanu avea atunci 23 de ani!) solicită, 
într-o petiţie,  niscaiva indicaţii  „spre a cunoaşte 
care sunt datorinţele, ce trebuie să le păzesc 
către cenzură, (...) spre a fi asigurat de orice 
întâmplare arbitrară pentru viitorie (...)”. 
Secretariatul de stat i le comunică, asigurându-l 
pe petent că, „urmând aceste reguli (...) foaia 
dumitale va fi totdeauna apărată de stăpânire şi 
niciodată nu vei ave a te teme de orice act 
arbitrar”, câştigând, astfel, şi „bunăvoinţa 
ocârmuirii şi mulţămirea compatrioţilor.”    

„Mulţămirea compatrioţilor” a obţinut-o, 
Kogălniceanu, prin deschiderea către „producţiile 
româneşti, fie din orice parte a Daciei”, precum şi 
prin alte câteva predicţii formulate ritos în acea 
celebră Introducţie la „Dacia literară”. Am 
putea spune că autorul articolului-program dă şi 
cezarului ce e al cezarului, lăudând stăpânirea 
pentru sprijinul acordat „acelor bărbaţi mari şi 
patrioţi adevăraţi, a căror nume vor fi trainice ca 
veacurile” (referirile erau, în special, la Asachi şi 
la „Eliad”), artizanii primelor gazete româneşti. În 
entuziasmul clipei, se acordă un bonus literaturii, 
care „n-a rămas în lenevire. Ajutată de stăpânire, 
(...) înlesnită prin miile de şcoli ce s-au făcut în 
târgurile şi satele Moldo-valahiei, literatura 
noastră făcu pasuri de uriaş şi astăzi se numără 
cu mândrie între literaturile Europei.” Ceea ce, 
evident, era o exageraţiune, literatura română 
fiind, atunci, abia la vârsta copilăriei. Tocmai 
spre a o stimula, nu din cine ştie ce pornire 
xenofobă, tânărul ctitor (şcolit în Franţa, să nu 
uităm) produce un fel de edict, pe care el însuşi 
nu-l va respecta: „Traducţiunile nu fac o 
literatură.” În fapt, Kogălniceanu se referea la 
ceea ce s-a numit, mai târziu, literatură de 
consum, tradusă sau imitată de condeierii 
indigeni.  

N.T. 
 

(continuare în pagina 6) 

100 
O sută de numere ale revistei Dacia 

literară  au apărut, din octombrie 1990 şi până 
acum. Şi doar trei numere din revista princeps, 
a Kogălniceanului, ceea ce nu a împiedicat-o 
să devină un punct cardinal în istoria culturală 
românească. 
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

termeni de 
(extra)sezon 
 
O surprinzătoare probă de supunere şi un devotament puţin 

obişnuit putem constata în discursul publicistic şi publicitar 
contemporan faţă de zicătoarea românească „Crăciunul sătul şi 
Paştele fudul”, cu varianta „Crăciunul al sătulului şi Paştele al 
fudulului”. Nu că vreuna din aceste variante ar fi fost invocată 
la sfârşitul lui decembrie la vreun post de radio sau de 
televiziune, dar o atare observaţie, în fond răutăcioasă, cu 
privire la slăbiciuni omeneşti a devenit, tot din slăbiciune 
omenească, un crez al vieţii publice pe care, cu o încrâncenare 
demnă de o cauză mai bună, o înfăţişează, vorba aceea, ceas de 
ceas şi pas cu pas, mass-media. Şi asta începând cu cel puţin 
trei săptămâni înainte de Crăciun.  

Câteva anunţuri de simplă introducere în atmosferă: „S-a 
dat startul la goana după pomii de Crăciun!”; „A început goana 
după pomii de Crăciun!”; „S-a dat startul la cumpărăturile de 
Crăciun!”; „A început agitaţia cumpărăturilor de Crăciun!” etc.  

Abia apoi vine greul. Unul din cuvintele la ordinea zilei a 
fost FEBRĂ, dar nu cu referire la aceea pe care, într-o reclamă 
pentru un anume medicament pentru copii, o mamă iubitoare şi 
pricepută o alungă cu ajutorul unei mici baghete magice. Nu, a 
fost decretată o febră a cumpărăturilor, provocată de o 
spăimoasă febră a sărbătorilor, inventată pentru a biciui 
nelinişti obscure şi neputinţe pecuniare conştiente, pentru a 
stimula invidii negre (de tipul „care-i şi mai şi?”), respectiv 
pentru a provoca eventuale gesturi disperate: amanetarea 
maşinii sau creditul bancar de Sărbători! (iar după acestea, apar 
fluturaşii cu oferte de împrumuturi... avantajoase – un fleac de 
38% dobândă dacă te uiţi mai bine –, eventual pentru stingerea 
mai vechilor proaspete datorii).  

Şi, toate, pentru ce? Pentru a asigura o masă 
ÎMBELŞUGATĂ (alt termen-cheie) de Crăciun, ba poate chiar 
măcar numai pentru noaptea dinspre Crăciun! Reporteri, 
aparent convinşi de importanţa socială a misiunii lor, i-au 
întreabat pe cumpărătorii din mari magazine cu autoservire 
dacă le ajung banii pentru această virtual fabuloasă masă de 
Crăciun, cât este BUGETUL  PENTRU  MASA  DE  
CRĂCIUN de anul acesta (cât despre cea de revelion nici nu s-
a pus... problema: urmau să se ocupe cei de la „locaţiile” unde 
ţi-ai planificat respectivul moment fericit). Şi, oricum, 
compătimirea instigatorilor („Nu-i aşa că – banii – nu vă 
ajung?”, „Nu-i aşa că – bugetul – este mai mic anul acesta?” 
etc. Şi: „Ce-o să vă faceţi; cum o s-o scoateţi la capăt?”) te 
putea pune la ambiţie. Sau să-ţi insufle un avânt deosebit spre 
achiziţionare, de parcă se anunţa un soi de cataclism, de 
exemplu, măcar şapte zile de foamete planetară...  

Spre onoarea speciei (dar şi a profesiei), s-au găsit şi 
cumpărători demni (ale căror răspunsuri au fost făcute publice), 
care nu erau ori nu s-au lăsat terorizaţi de perspectiva unui gol 
stomacal istoric: „Mă descurc, mă mulţumesc cu ce am; 
sănătate de-ar fi!”; „Ca de obicei: mai ales legume, zarzavaturi, 
fructe, ca să ajungă şi pentru nişte cadouri la nepoţi!”.  

Aşadar, mulţi (sau destui) ştiu că lăcomia poate fi 
urmată de indigestii (urmate, şi acestea, adesea, la rândul 
lor, de intervenţia ambulanţei – în astfel de ocazii nu contaţi 
pe SMURD). Dar, aceste (măcar) dezagreabile consecinţe 
sunt floare la ureche, mai ales pentru unii comercianţi de 
medicamente, care te îndeamnă să nu te abţii de la sarmale, 
şuncă sau diferite afumături, de vreme ce există produsul 
XX, pe care, întâmplător, îl distribuie chiar ei. 

Oricum, nu face să-i pui la încercare: se pare că din 
cauza „alimentaţiei excesive de Sărbători”, pe fondul unei 
„ciroze decompensate”, după cum au scris ziarele, a murit 
tatăl Nadiei Comăneci, internat pe 26 decembrie la Spitalul 
de Urgenţă Bucureşti. 

,....... 

(Într-o paranteză, trebuie să vă aducem la cunoştinţă o 
minunăţie lexico-semantică; imediat după tragicul eveniment, 
narând live, chiar din curtea spitalului, biografia de ultimă 
etapă a lui Gheorghe Comăneci, o reporteră de la un… canal 
de televiziune de fierbinţi actualităţi, după o neînsemnată 
ezitare lexicală, a adus la cunoştinţa publicului faptul că 
respectivul, ca ocupaţie, avea „un butic de murături”. Iată 
decodarea, în termeni banali: „împreună cu un prieten vinde 
murături într-o piaţă din oraş”; /click.ro/). 

Dacă este mai puţin de mirare că publicitatea dă prin băţ, 
creând pofte, lăcomie cronică şi dependenţe, ciudăţenia este că 
mass-media cu preocupări sociale întreţine, sezonier, aceste 
stări de spirit: te paşte nefericirea fără SARMALE, 
CÂRNAŢI, CALTABOŞI, MURĂTURI şi TĂRII care mai de 
care, sau dacă nu-ţi îndopi copiii cu ciocolata X. Dar, de fapt, 
acestea sunt slabe compensaţii cazaniere: nu eşti om dacă, 
pentru noaptea de Crăciun şi pentru cea de Anul Nou, nu pleci: 
a) la Viena; b) la vreo pensiune de „fiţe” de pe valea Prahovei; 
sau c) nu te afli măcar la un restaurant (oare pentru câte zile 
şi/sau nopţi?), într-o ciudată perspectivă de schizofrenie a 
îmbuibării şi a petrecerii cu orice preţ. De exemplu, pe internet 
s-au putut găsi şi „3613 articole despre băuturi de Crăciun”. 

Ai putea să ai indigestii, arsuri stomacale sau alte 
neputinţe? Nu-i bai; unul din termenii fireşti post-sezon este 
acela de DETOXIFIERE: „Detoxifiere ca la carte după 
Sărbătorile de Iarnă!”, după „excesele alimentare (scuzabile!, 
n.n.) ale Sărbătorilor de Iarnă”; sau, conform unei prevenitoare 
stupizenii, după „preparatele bogate şi nu foarte sănătoase ale 
mesei de Crăciun şi Revelion” etc.  

Dar, nici în ajun, nici după, nicio vorbuliţă despre bugetul 
şi nici despre meniul celor care îşi petrec „Revelionul în 
stradă”; aşa ceva dă bine doar pentru filmat, ca variaţie de 
imagini pentru figuraţie de gloată. 

Parafrazându-l pe Cioran, atunci când vorbeşte despre 
semnele decăderii unei civilizaţii, să ne gândim că şi o 
sărbătoare, cât ar fi ea de mare, nu va mai însemna nimic dacă 
marile ei obsesii vor deveni cultivarea simptomelor bulimiei și 
distracția năroadă. 

 

                                      Stelian DUMISTRĂCEL 
 

 

 
 
 
 

de ovăz biscuiți 

 

 
Lucram la Chișinău în 2002-2003 şi treceam în fiece 

dimineaţă pe lângă o firmă (acum, scrisă cu litere latine) ce 
niciodată n-am izbutit s-o citesc până la capăt din mersul 
troleibuzului. Doar per-pedes, în tihnă, am desluşit-o, cu destule 
strădanii: GHIPROPLODOOVŞCIPROM. Era vorba despre 
„Institutul de stat pentru proiectarea întreprinderilor din 
industria prelucrării fructelor şi legumelor”. Canoanele limbii 
ruse îngăduie astfel de constipate prescurtări aglutinate; limbile 
latine le evită (cum ar suna, la noi, TULFABCONSERV – 
adică, Fabrica de conserve din Tulcea – ori 
BÂRSTACERCPRODSOIA – „Staţiunea de cercetări pentru 
producţia de soia Bârlad”?) Destinul basarabenilor i-a cufundat 
cu de-a sila într-o altă realitate lingvistică şi-i de înţeles 
influenţa rusei dominatoare, înzestrată cu autoritatea „limbii de 
stat”, asupra bietei române (poreclită „moldovenească”) exilată 
la cuhne. Mai greu de înţeles rămâne faptul că eliberarea 
politică de sub tutela Moscovei  n-a determinat şi scuturarea 
excrescenţelor străine de pe hlamida „limbii vechilor cazanii”. 
În magazinele din Iaşi se găsesc felurite produse importate de la 
Chişinău. Etichetele trădează că vorba ”moldovenească” este 
precedată de gândire în limba rusă. „De ovăz biscuţi”, scrie pe 
o etichetă. Alta: „De ciuperci marinadă” (cu d în loc de t). 
Topica rusei aşează adjectivul înaintea substantivului: Krasnaia 
Ploşceadi. Aşa a ajuns ovăzul înaintea biscuiţilor! Dar câte 
astfel de exemple s-ar putea recolta după o simplă răsfoire a 
presei basarabene! (O amică mi-a relatat că a asistat, peste Prut, 
la un doctorat în engleză susţinut... în limba rusă!) Bun, fraţii 
noştri au stat sub stăpânire rusească, au fost supuşi unui 
program sever de desnaţionalizare, Basarabia s-a potopit cu 
cohorte de „colonizatori” sovietici, vorbitorii de română au 
populat „Siberii de gheaţă”, în şcoală se învăţa în primul rând 
rusa, „Pravda” şi „Izvestia” erau ziarele de căpătâi...  

Dacă nu până la capăt scuzabilă în veacul XXI, persistenţa 
elementelor ruse în vocabular, topică, flexiune chiar, se cuvine 
privită cu înţeleaptă îngăduinţă. Încet, încet, limba 
„moldovenească” o să-şi scuture horbota impusă cândva, asta 
datorită mai ales recepţionării programelor radio şi TV în 
Basarabia. (Că presa scrisă de la noi nu prea trece Prutul...)  
Românaşii noştri însă, din eterna şi fascinanta Românie, n-
au stat un ceas sub anglo-americani, nu li s-a îndesat pe gât 
engleza cu făcăleţul, nu şi-au botezat pruncii în biserici 
anglicane, şi, cei mai mulţi, nici nu ştiu citi ori vorbi în 
limba lui Shakespeare – dar se dau în vânt după 
americanisme importate vrac şi privite ca semn al 
deschiderii intelectuale către „valorile vestului”. Unele 
preluări chiar sunt de înţeles. Decât să spunem „la sfârşit 
de săptămână” (8 silabe), e mai comod să apelezi la 
sintagma planetară week-end (2 silabe – timpul e bani!)   
Chiar şi OK-ul aprobativ ar avea oarece temei de 
implementare, fiindcă exprimă mai mult decât un simplu 
DA. Sigur, pare hilar când îl rotunjeşte, la TV, câte-o babă 
din Pocreaca, dar, oricum, merită statut de import scuzabil. 
Mai departe începe comèdia: fie pentru a-şi da importanţă 
şi a părea mai culţi decât îs, fie din simplu snobism 
conjunctural, dacă nu chiar din prostie pură, compatrioţi 
de-ai noştri condamnă la dispariţie nevinovate cuvinţele 
neaoşe, înlocuindu-le cu englezisme având exact aceeaşi 
încărcătură de sens. Cum se spune în fotbal, „schimbare 
post pe post”. Nici un caftangiu de pe la ONG-uri nu-ţi va 
vorbi decât despre cutare target, deşi îi stă la dispoziţie 
strămoşescul substantiv ţintă. Cu ce-o fi mai breaz targetul 
decât ţinta? Cu nimic. Moft şi moftangii! Prin cele 
cancelarii auzi nu numai despre brand, ci şi despre 
rebrănduire, culmea derivării mioritice! N-avem spaţiu 
pentru a inventaria barem  parte a importurilor inutile şi 
păguboase; o vom face cu alt prilej. Când vom vorbi şi 
despre noile hiperurbanisme (într-un magazin alimentar, o 
doamnă întreba „ce alcoolemie are vinul ăsta?”) şi despre 
stupizeniile încuibate temeinic în limbă, de tipul „îmi 
desfăşor activitatea”, „șantier în lucru” ș.m.a. OK? 

 
Radu SUCEVEANU 

 

100 
(urmare din pagina 5) 

 

Sunt aici, in nuce, maiorescienele „forme fără fond”, de mai târziu. În 
contrapondere, vine... indicaţia câtorva surse de inspiraţie pentru 
prezumtivii condeieri: „Istoria noastră are destule fapte eroice, 
frumoasele nostre ţări sunt destul de mari, obiceiurile noastre sunt 
destul de pitoreşti şi de poetice, pentru ca să găsim şi la noi sujeturi 
de scris, fără a avea pentru aceasta trebuinţă să ne împrumutăm de 
la alte naţii”.  

Cum-necum, principiile şi exigenţele sunt induse revistei, ce se 
adresa şi voia a cuprinde istorica Dacie traiană... Mai mult decât 
prezumţioasele principii literare, e de remarcat, la viitorul unionist, 
cuprinderea, într-o acoladă, a întreg arealului românesc. Toate ar fi 
fost bune şi frumoase, dacă redactorul s-ar fi păstrat în limitele 
literaturii, aşa cum promisese când a solicitat „Învoirea” pentru a 
edita „Dacia literară”: „o foae care, părăsind politica, s-ar îndeletnici 
numai cu literatura naţională”. Dar, cum presupuneam, nici n-a avut 
de gând. Abaterile capătă, în textul Poruncii Domneşti de suprimare 
a „foii”, dimensiunile unei crime de stat, cu atingere şi la viaţa 
particulară a unor persoane. 

Să citim, pentru savoarea arhaică, dar şi anticipat caragialeană, 
a stilului: „...în loc de obiesturi de literatură, singurul ţel a acestei 
publicaţii, care negreşit ar fi putut avea şi isprăvi folositoare obştii, el 
(redactorul, n.m.) s-a abătut în defăimări şi prihăniri jignitoare 
bunelor rânduieli pe care se reazămă soţietatea, ca intrând în 
particularităţi de familie, s-au atins anume de persoane, păşind 
peste toată cuviinţa, la care fieştecare din clasele soţietăţii ar avea 
dreptate, încât au aţâţat feluri de tânguiri şi au dat prilej la întâmplări 
apărătoare din partea celor obijduiţi, care foarte departe de a aduce 
folos obştii, au ajuns a fi o pricină de scandal şi de simţire 
învrăjbitoare, urmare cu totul împotriva  bunelor noastre cugetări şi a 
doritei uniri între simpatrioţi. Şi văzând, în sfârşit, că această foaie, 
din începutul ei, culegând materiile sale din filele cele mai mârşave 
ale istoriei, s-au nimicnicit şi s-au făcut vrednică de râs, încât 
desfiinţarea ei ar fi fost un rezultat neapărat al displacerii cetitorilor.” 
Cred că Porunca însăşi s-a făcut „vrednică de râs”, pentru 
Kogălniceanu, Alecsandri şi ceilalţi „simpatrioţi”, viitori revoluţionari 
(fără certificat!) şi făuritori ai Unirii.  

Întregul dosar e de aflat în monumentala restituire „Dacia 
literară”. Destinul unei reviste, viaţa unei epoci literare, realizată 
de prof. univ. dr. Maria Platon, în 1972. Dacă o Elena Văcărescu a 
pledat cauza României, la finele celor două războaie mondiale, cu 
colecţia revistei „Convorbiri literare” pe masă, poeta, editoarea, 
eseista Doina Uricariu mărturiseşte, în numărul aniversar al noii 
„Dacii literare”, a fi dus peste ocean, la New York, unde s-a stabilit, 
acea ediţie a „Daciei literare”, realizată de profesoara ieşană, „ca pe 
un construct cultural naţional” care poate în orice clipă „să ne apere 
de cultura care ne risipeşte.” La cât mai multe sute de numere, 
„Dacia literară”! Şi la mulţi ani tuturor celor care ne citesc acolo, aici, 
în paginile revistei „Cronica veche”, în cărţile noastre sau oriunde 
încercăm a ne risipi, adunându-ne!   
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  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

aperto libro 

 

VITRALII PATINATE 
 
Încerc să scriu ceva despre o carte mai specială, Vitralii patinate, cu 

subtitlul (În)semne ale cărţii vechi româneşti, semnată de Teodora 
Fîntînaru, filolog şi bibliolog cunoscut. De ce o carte specială? Nu stă la 
îndemâna oricui realizarea unui corpus textual în care să fie tratată 
însemnătatea iconografiei cărţii şi a livrescului, a paradigmelor şi 
dimensiunii paideice sau a particularităţii structurale în contextul unor 
ierarhii stilistice. Citindu-i eseurile despre literatura română veche, Ioan 
Adam, în prefaţa volumului, descoperă „două portrete: unul sumar, învăluit 
în estompe, ca acela al zugravilor de mănăstiri, al autoarei înseşi, care 
recunoaşte, că nu se simte singură printre «cei bătrâni şi buni», altul al 
«înlăuntrului românesc», ascuns sub brocarturile grele şi roase de timp ale 
literaturii române medievale. Pe de o parte, o psihologie retractilă, în căutare 
de refugiu securizat, care nu poate fi decât biblioteca, pe de alta, un suflet 
bântuit de doruri contrarii, visând la «o fărâmă de linişte şi odihnă», cum 
suspină bătrâneşte cronicarul Radu Greceanu, dar căruia totuşi nu-i vine 
bine «platoşa cuminţeniei»”. Mi se pare a fi aflat aici un portret esenţial al 
personajului inedit care de data aceasta reprezintă în întregul lui autoarea şi 
cartea înseşi, o legătură indelebilă într-un decor pictat, ca în tabloul 
flamandului Quentin Metsys. 

Cărţii vechi româneşti i se stabilesc locul şi valoarea cultural-istorică 
inestimabilă în cunoscuta lucrare Bibliografia română veche, 1508-1830, a 
lui Ioan Bianu şi Nerva Hodoş, ediţie academică din 1903. Să ne reamintim 
de Liturghierul (1508), cea dintâi carte tipărită la noi, în vremea lui Radu cel 
Mare, domnul înţelept, paşnic şi drept, cartea cu care începe preţioasa 
bibliografie amintită. Ne mirăm şi acum, după atâtea secole, de influenţa 
cuvântului scris şi rostit, singurul în stare să ofere imaginea lumii de ieri 
pentru a putea întrezări imaginea celei de mâine. Iluminare a cuvântului sau 
iluminare prin cuvânt? 

Teodora Fîntînaru ne oferă o carte extrem de interesantă prin 
conţinutul ei, captivantă şi fermecătoare prin mireasma bibliofilă a 
textului vechi. Pentru început, autoarea întreprinde o incursiune 
iconografică, scriind despre carte ca „subiect de artă”, cu intenţia 
mărturisită de a aduce în prim plan o „altfel de istorie a cărţii şi, prin carte, 
o altfel de istorie a culturii”. Dacă textul este însoţit de un material 
ilustrativ, chiar şi în accepţia corelativului bibliografic, se pătrunde în 
zona artei, modalitate folosită mai ales atunci când descrie ilustraţiile 
miniaturale de o rară frumuseţe, cu întreaga lor semnificaţie, provocând o 
adevărată lectură de resuscitare a iconografiei. Autoarea, cu ochiul 
criticului de artă, în deplina posesie a erudiţiei bibliologice şi a simţului 
imagologului, proiectează o veritabilă dinamică a spiritului cărturăresc în 
manifestările şi determinările lui de început. Se pot da numeroase 
exemple minuţios studiate în acest sens. 

Vitralii patinate este cartea unor originale interpretări eseistice 
privind literatura veche românească, a unor analize hermeneutico-
afective, de aici rigoarea dar şi exprimarea strălucirii interioare a textului, 
ştiinţa şi abilitatea cu care autoarea aplică grila de lectură potrivit căreia 
imaginaţia induce iradieri neaşteptate asupra cititorului. Altfel, cu greu am 
fi descoperit adâncimea fragmentelor de arheologie literară a versurilor la 
stemă, a valenţelor paideice ale predosloviilor sau capacitatea de 
conservare lingvistică a stilului juridic-administrativ. Vom întâlni referiri 
la Zapisul emis la 1505 în cancelaria domnitorului Radu, Pravila ritorului 
Lucaci, la 1581, Pravila aleasă, Moldova, 1632, Pravila de la Govora, 
1640, Pravila lui Vasile Lupu, 1646 şi la alte tipuri de înscrisuri. 
Originalitatea textelor, concentrarea expresiei, semnele de validare şi 
sigiliile domneşti induc impresia tulburătoare a inefabilului unor pagini 
despre timpul şi evenimentele de altădată, despre „gingăşia vieţii 
istorice”. 

Capitolul Lecturi subiective propune pitoreşti şi sugestive 
zugrăviri şi „frânturi de imagini” despre Întâlniri medievale, Cartea 
ca dar - schiţă de studiu, Scrisori din alte vremuri, Texte şi 
simţăminte din trecut, Genul aforistic în cronicile române. Există, 
fără îndoială, etape diferite de percepţie a textului, inclusiv a celui 
vechi, şi grade diferite de înţelegere profundă, nuanţată şi directă a 
cuvintelor. În fond, cartea se înscrie într-un sistem cultural centrat în 
principal pe devenirea spirituală a omului.  

Încrederea necondiţionată în valorile cărţii şi lecturii ar fi reperul, 
realul distopic şi idealitatea clădite într-un orizont al culturii majore, 
plină de învăţăminte şi înţelepciune. Eseista demonstrează că lectura a 
fost şi este, în esenţă, comunicare, împărtăşire, punere a ideilor într-
un sistem de relaţii interdisciplinare. Cititorul iscodeşte codul ascuns 
şi, dacă descifrează corect textul vechi, sentimentul lui e că a devenit 
un iniţiat, un fel de colaborator apropiat şi discret. „Raportarea 
sistematică la istorie şi la actanţii ei principali particularizeară 
inserţiile sapienţiale cronicăreşti, transformate, deliberat sau nu, într-
un cod etic şi moral imuabil, într-o «oglindă a principiilor» ori într-o 
insinuantă ars guvernatoris. Mersul lucrurilor în mereu cumplite 
vremi ilustrează şi o pseudoartă a guvernării, cronicarul sugerând 
cititorului o grilă realistă a lecturii, o distanţare preventivă”, remarcă 
autoarea. Cum sensurile, valorile semantice, conceptele înseşi 
evoluează şi conceptul de lectură reflectă mutaţii în istoria 
mentalităţilor. 

Lectorul-model de azi frecventează, sau ar trebui s-o facă, teritoriile 
celor vechi încercând să decodifice, să înţeleagă, să asimileze mesajul 
istoric şi înţelepciunea lui. Sunt toate acestea elemente esenţiale care se 
desprind elocvent din (În)semnele cărţii vechi româneşti, un discurs 
frapant, erudit şi afectiv, rezultat al preocupărilor intelectual-eseistice 
ale Teodorei Fîntînaru. 

Nicolae BUSUIOC 

N-AM 
TALENT 

 

În lumea asta mare există tot felul de şcoli, 
care te învaţă cum să devii scriitor. Şi nu unul 
oarecare, ci unul vandabil. În aceste şcoli, 
contra unei sume nu tocmai modice, pot intra 
toţi cei care vor să ia lumină. Lumina creaţiei 
(literare), se-nţelege. Asta în ciuda faptului că, 
acolo, cu unele excepţii, nici nu poate fi vorba 
de creaţie. Ci, într-un fel sau altul, de 
şablonizare. Atât a formei, cât şi a fondului. 
Preţioasele învăţături nu se rezumă numai la 
modul în care ar putea fi eliminate, dintr-un text, 
unele redundanţe, sau folosite unele mici 
trucuri, pentru potenţarea unor idei, a unui 
„mesaj” etc. Nu. Se dau indicaţii clare, privind 
epurarea textului de tot felul de „zorzoane” (a 
se citi figuri de stil). Cele mai incriminate sunt 
metaforele. Textul trebuie să fie „curat”, ca să-l 
poată pricepe toată lumea. Nu trăiri abisale, nu 
mofturi transcendentale, nu viziuni onirice, sau 
alte ciudăţenii de acest fel. Nu! Singurul lucru 
care contează este realitatea imediată. De 
acum şi de aici! Stai cu nasul turtit de zidul ei, 
greu penetrabil, şi te declari... vizionar. Ca şi 
cum ar putea exista un prezent pur, rupt atât de 
trecut, cât şi de viitor. Ca şi cum marii scriitori 
n-au abordat, întotdeauna, realitatea imediată 
cu un pronunţat simţ al istoriei, „care este simţul 
atemporalului şi temporalului totodată şi, de 
asemenea, al temporalului şi al atemporalului în 
unitatea lor”, fapt care îi face să fie legaţi de 
tradiţie şi, în acelaşi timp, să fie pe deplin 
conştienţi de locul lor în timp, de propria lor 
contemporaneitate şi devenire.  

Cam pe aceste idei s-a axat o discuţie, pe 
care am avut-o, recent, cu un tânăr abia întors 
în ţară, după câţiva ani petrecuţi peste ocean. 
Plecat acolo cu alte treburi, s-a înscris şi la 
nişte cursuri de acest gen. Cochetase în 
adolescenţă cu literatura şi avusese chiar mici 
izbânzi. Mai târziu însă, pasiunea pentru 
cibernetică a învins. Concluzia lui? „Păcat că 
nimeni nu le spune acestor cursanţi că, de fapt, 
cele mai bune, cele mai performante, cele mai 
sigure şcoli de literatură sunt operele marilor  
scriitori dintotdeauna”. Şi încă: „Mare păcat că 
nu şi-au găsit şi ei un Sadoveanu al lor, care să 
le spună, la timp, că exact atâţia scriitori vor ieşi 
de pe băncile şcolilor respective, câţi au intrat”. 
La plecare, când îşi lua rămas bun, i-au 
alunecat de sub braţ câteva cărţi, care nu mai 
încăpuseră într-o pungă burduşită. Le-a cules, 
precipitat, de pe jos şi mi-a arătat una dintre 
ele: asta, da, şcoală!  Era Llosa: Sfaturi către 
un tânăr romancier.  

Ce faci însă când, peste tot în lume, au loc 
diverse întâlniri scriitoriceşti, care prezic, mai 
direct sau mai voalat, dar întotdeauna cu o 
detaşare greu de înţeles, că, în curând, 
literatura va fi scrisă de toţi cei care vor dori 
acest lucru.  Nu faci nimic, evident, pentru că n-
ai ce să faci. Dar de întrebat, te poţi întreba: să 
fi pierit cu totul spiritul critic? Să se fi cronicizat 
atât de mult boala criticii literare, semnalată, cu 
peste jumătate de secol în urmă, de T.S. Eliot? 
Spune el: „Cea mai mare parte a criticilor noştri 
se îndeletnicesc (sic!) cu înceţoşarea lucrurilor; 
sunt împăciuitori, trec unele lucruri sub tăcere, 
aplanează sau escamotează altele, folosesc 
fraze înşelătoare, fac o fiertură de sedative 
plăcute, pretind că singura deosebire dintre ei şi 
ceilalţi este că ei sunt oameni cumsecade, pe 
când ceilalţi sunt de reputaţie dubioasă“ 
(Funcţia criticii). 

Aşadar, ce-ar mai putea să însemne, astăzi, 
talentul în literatură? Astăzi, când tot mai multe 
voci admit că e suficient să fii şcolit (cât de cât) 
şi să aplici nişte reguli, pentru ca succesul să-ţi 
fie garantat. Nimic despre necesitatea unei 
individualităţi, a unei peceţi inconfundabile, care 
trebuie să definească un scriitor. Nu mai 
deranjează, se pare, pe nimeni, că, de 
exemplu, un număr din ce în ce mai mare al 
filmelor produse pe mapamond au la bază nişte 
scenarii trase parcă la indigo, în care povestea 
e de-a dreptul rahitică.   

Un fel de schelet nefuncţional. Doar efectele 
speciale, un mare regizor sau un actor uriaş 
mai reuşesc să fisureze şablonul şi să facă 
diferenţa. În ce priveşte literatura, şablonul se 
vede cu ochiul liber, fie că e vorba de proză sau 
de poezie. Sunt poezii care par a avea acelaşi 
autor, deşi sunt scrise pe meridiane diferite şi 
sunt romane, de un oarecare succes, care par 
nişte dări de seamă, sau chiar procese verbale. 
„Numai un poet netalentat poate întâmpina 
versul liber ca pe o eliberare de sub tutela 
formei“, spunea  acelaşi Eliot (Muzica poeziei).  
Parafrazând, am putea spune: numai un scriitor 
netalentat poate întâmpina „suprafaţa” ca pe o 
eliberare de sub tutela unei relaţii speciale cu 
cuvântul. Încărcătura lui divină defineşte 
integral această relaţie, care nu-i este dată 
oricui. Odată însă relaţia stabilită, acel scriitor 
poate aborda orice conţinut şi orice formă, 
poate jongla cu orice canon, pentru că, în final, 
ceea ce va conta, va fi pecetea lui personală. 
Acest tip de scriitor nu va putea fi niciodată 
înregimentat. Un caz tipic în acest sens este 
Arghezi. Nefiind apt să suporte tutela, indiferent 
de ce natură, poetul a intuit, just, că orice 
direcţie în artă, cu program, cu statut etc. este 
restrictivă, că eul său artistic nu poate suporta 
colivia şi că singura cale de urmat este să 
rămână el însuşi. Evoluţia sa scriitoricească 
este cea mai bună dovadă în acest sens. Mai 
mult, simţind că noţiunea de talent a cam 
început să se degradeze, nemaiavând aceeaşi 
încărcătură ca, de pildă, pe vremea când 
Lovinescu decreta că  „singura pornografie în 
artă e lipsa de talent”, Arghezi scrie un articol 
(Talentul meu, Adevărul, 1946) în care 
mărturiseşte: „Nu am talent, am o turburare”. 
Cuvinte în care se simte miracolul, taina. 
„Spiritul poetului e de fapt un receptacol, care 
captează şi înmagazinează nenumărate 
sentimente, formulări, imagini, păstrate acolo 
până ce toate particulele susceptibile de a se 
uni într-o combinaţie nouă se află laolaltă.” 
(T.S. Eliot). Am citat cam mult din acest scriitor, 
nu întâmplător însă. Fiind contemporani 
(T.A.,1880–1967; T.S.E., 1888-1965) şi mişcân-
du-se  cam prin aceleaşi vâltori ale unui mediu 
literar-artistic s-au manifestat aproape identic în 
raport cu acestea. Apropierile pot merge până 
acolo încât chiar sintagma „cuvinte potrivite” o 
regăsim şi la T.S.E.: „poetul simte germinând 
ceva în el şi are nevoie de cuvinte care să-l 
exprime; dar nu ştie de care cuvinte anume are 
nevoie, până nu le găseşte; nu poate identifica 
embrionul acesta, până nu-l transformă într-un 
aranjament de cuvinte potrivite, în ordinea 
potrivită” (T.S.E). Ei bine, găsirea acestor 
cuvinte şi potrivirea lor, alcătuiesc turburarea 
lui Arghezi: „De la mintea la condeiul meu e un 
drum de piedici şi de prăpastii, ameninţat la 
fiece cotitură să mă prăbuşesc, ori să cad în 
golul fără fund. Mă târăsc când ca Iov pe coate 
şi pe coaste, mă duc când pe brânci, când în 
cârji.(...) Mă sângeră fraza, mă doare. Sunt 
bolnav de ceva, bolnav de nedesluşit...” 
(Talentul meu). De fapt, poetul era bolnav de 
taina care se săvârşea în el. Această stare 
specială l-a ajutat să dea poate cea mai 
frumoasă şi adevărată  definire a Literaturii: „În 
venirea miraculoasă a Fiului pe lume am găsit 
documentul stării civile literare”. După o aşa 
viziune, îţi este destul de greu să mai crezi în 
talent, dacă el este înţeles  ca o simplă abilitate 
de a mişca nişte şabloane pe o „suprafaţă” cât 
mai la îndemână. 

 

Angela TRAIAN 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

Cred că acest fenomen, etichetat ca „explozie a genurilor 
narative”, are o legătură puternică, mai întâi, cu schimbarea de 
mediu în general. Mă refer la mediul politic, social, cultural, la 
cel al mentalităţilor şi la cel al ideilor. Trăim acum într-o lume 
fără cenzură, fără îndrumare ideologică, cum era până în ’89, 
deci putem povesti liber. Asta nu putea să nu încurajeze 
povestea! Pe de altă parte, uneori, din motive rele, nu 
neapărat şi bune!, avem şi ce povesti. Totuşi, în cei aproape 
50 de ani de comunism, au fost implicate şi vieţile noastre, 
aşa chinuite cum au fost ele. Chinuite, de bună seamă, dar 
şi cu destule părţi vesele, chiar cu momente de fericire, 
pentru că fiecare s-a îndrăgostit, a avut prieteni, a călătorit 
la munte sau la mare, deci nici nu trebuie privit totul în 
negru. Sigur, regimul este absolut condamnabil, ne-a 
marcat vieţile, unora ireversibil din păcate, unora le-a 
terminat vieţile înainte de vreme, dar s-a adunat o mulţime de 
magmă narativă, care poate fi povestită. Şi mai constat că, în 
cei 20 de ani de la schimbare, într-o perioadă mai scurtă decât 
comunismul, s-au adunat încă şi mai multe poveşti. De ce? 
Pentru că tranziţiile sunt mai interesante decât stagnările. În 
tranziţii, se întâmplă tot felul de nebunii. Să ne amintim cum a 
explodat la un moment dat proza sovietică, când a fost mica 
lor perioadă de liberalizare, de vreo 2-3 ani, celebrul NEP 
leninist. Au apărut nişte demenţi de prozatori care descriau 
acea tranziţie năucitoare, care din păcate era una către 
totalitarism. Acum, trăim o tranziţie inversă, cel puţin aşa sper, 
una spre libertate. Şi e firesc să apară toate aceste lucruri, 
totul să fie atât de complicat. Aproape că strigi după Caragiale, 
pentru că se cere un Caragiale în epoca asta. Dacă nu cumva 
chiar mai mulţi! Să nu uităm ce-a spus Adam Michnik, marele 
disident polonez. Cu trecerea de la lumea liberă la comunism 
e simplu, iei un acvariu, îl pui pe plită şi faci o ciorbă de peşte. 
Procesul invers, să treci de la un sistem totalitar la o lume 
liberă, exuberantă, vie, diversă, cere ceva aproape imposibil, 
să iei ciorba de peşte şi să faci înapoi acvariul. Asta trăim 
acum! Încercăm să facem o grădină din ceva total părăginit, 
încercăm să facem un acvariu dintr-o ciorbă, reuşim mai mult 
sau mai puţin, dar apar o mulţime de lucruri pitoreşti, 
spectaculoase, interesante. De aceea spuneam că mai 
degrabă decât un tragedian, s-ar cere un mare comediograf, 
un Caragiale. Pentru că, de fapt, tranziţia asta e chiar mai 
interesantă decât cealaltă, dar n-a reuşit încă nimeni s-o 
picteze aşa bine cum a reuşit Caragiale cu cealaltă. Deşi, în 
absenţa frescei, nu putem spune că nu ne putem bucura, 
deocamdată, de destule portrete şi peisaje foarte reuşite! 
 

Ce înseamnă un om/un prozator normal 
Eu cred că eliberarea mentală nu se poate face brusc şi 

nici aceasta nu s-a făcut brusc. Nici închiderea nu a fost 
bruscă, de altfel, s-a produs în timp, cumva gradual şi a durat. 
Eliberarea mentală a cerut timp, măcar un deceniu, până când 
şi-a dat seama prozatorul român că poate spune ce vrea şi, în 
al doilea rând, că poate să spună aşa cum vrea el să spună. 
Deci, nefăcând, precum unii optzecişti, în prima fază, felurite 
experimente tehnice. Aceia, pentru că nu puteau avea un 
conţinut revoluţionar, erau revoluţionari la nivel de tehnică. 
Acum, tehnica nu mai este importantă în sine, e doar 
instrument, cum şi trebuie să fie pentru orice artă. După 2000, 
asta s-a petrecut, normalizarea tehnicii, punerea ei în serviciul 
motivaţiei compoziţionale, în slujba viziunii. Cred că suntem pe 
drumul cel bun. Nu spun că toţi cei peste 250 de noi prozatori 
din 2000 încoace rămân, dar, repet, cred că vor rămâne nişte 
zeci de prozatori, ceea ce nu-i puţin. Nu toţi vor fi geniali, dar 
nu toţi interbelicii sunt geniali, unii fiind totuşi scriitori buni, care 
merită să mai fie citiţi şi care asigură un fond de calitate pe 
care şi protagoniştii au şanse să evolueze mai bine. 

Voi încheia comentând un citat, de fapt comentând citatul 
şi un comentariu al acelui citat. Nu fac asta nici pentru că aş 
dori să par mai cultivat decât sunt, nici pentru că aş dori 
neapărat, pentru că sunt psiholog de formaţie, să psihiatrizez 
tema, ci pentru că, în opinia mea, citatul şi comentariul cu 
pricina, mă pot ajuta să ajung cu etiologia până la capăt. Deci, 
filosoful Jean-Claude Carrière l-a întrebat odată pe neurologul 
Olivier Sacks ce înseamnă un om normal, iar acesta, după 
câteva momente de ezitare, i-a răspuns că un om normal este 
acela care este în stare să-şi istorisească propria poveste: 
„Ştie de unde vine (are o origine, un trecut, o memorie 
ordonată), ştie unde se află (are o identitate) şi crede că ştie 
încotro se îndreaptă (îşi face planuri, chiar dacă la capăt 
aşteaptă moartea). Este, aşadar, instalat în mişcarea unei 
poveşti, este o istorie şi se poate povesti”. Jean-Claude 
Carrière crede că ceea ce spune Sacks despre indivizi este 
valabil şi pentru societăţi: „Neputinţa de a se povesti, de a se 
identifica, de a se aşeza firesc în curgerea timpului, ar putea 
duce popoare întregi la dispariţie, le-ar putea despărţi de altele 
şi mai ales de ele însele, în lipsa unei memorii mereu 
împrospătate”. Cred că am trecut prin această experienţă 
sinistră vreme de aproape jumătate de secol, timp în care 
poveştile au fost înlocuite cu unica poveste autorizată, abia 
găurită uneori de poveştile care reuşeau să străpungă pânza 
sufocantă, de la anecdotă la poveştile de familie şi de la 
basmele nu de tot interzise la operele care reuşeau să 
sustragă cenzurii câte ceva din adevărul poveştilor. Mai cred 
că explozia genurilor narative reprezintă un început de 
recuperare a sănătăţii, de început al normalităţii. În sfârşit, cred 
că este mai sănătos pentru noi toţi să ne dăm pe mâna 
povestaşilor, mai degrabă decât pe cea a politrucilor, care 
întreţin de fapt boala în loc s-o vindece. 

 

Liviu ANTONESEI 

Că, dacă din câteva zeci de autori din primul „val” post-
revoluţionar al prozei, care a cuprins câteva zeci de nume, a 
rămas un număr semnificativ de autori, e foarte posibil ca, din 
sutele de nume din cel de-al doilea „val”, să rămână câteva bune 
zeci. Dacă ar fi să fac un pariu riscant cu viitorul, dar nu chiar atât 
de riscant pe cât pare la prima vedere, aş spune că este greu de 
imaginat că nu vor rămâne în istoria literară, ca prozatori, autori 
precum Lucian Dan Teodorovici, Bogdan Suceavă, Florin 
Lăzărescu, Ovidiu Nimigean, Liviu Bârsan, Ioana Bradea, Ioana 
Baetica Morpurgo, Dan Lungu, Filip Florian, Şerban Alexandru 
(căruia îi aştept cam de mult ultimele două volume dintr-o 
excepţională tetralogie!), Andrei Ruse, Alexandru Vakulovski, 
Mihai Vakulovski, Ştefan Baştavoi, Iulian Ciocan, Cristina 
Nemirovski, Jean Lorin Sterian, Constatin  Arcu, Doina Ruşti etc. 
Nu am amintit câteva zeci, ci doar vreo douăzeci de  autori, 
numai pentru că nu voiam să-mi iasă un adevărat pomelnic!  Dar 
aş putea dubla numărul. Avem acum un diagnostic, dar unul 
incomplet. Pentru a-l completa, trebuie adăugate cel puţin încă 
două dimensiuni ale fenomenului, poate chiar trei. Primul îi 
priveşte pe optzecişti, probabil generaţia cea mai activă, sau 
măcar cea mai prezentă în perioada de după revoluţie şi nu doar 
în scris. E generaţia care a făcut edituri, a preluat sau creat 
reviste noi, a încercat chiar şi o formă de asociere de breaslă, 
ASPRO, ca altenativă la USR. Cât priveşte scrisul ca atare, 
prozatorii generaţiei au continuat să publice proză, unii dintre ei –  
Gheorghe Crăciun, cu Pupa rusă, Petru Cimpoieşu,  Ioan 
Groşan, primul volum  din Un om din Est, Cristian Teodorescu, 
Radu Ţuculescu, Bedros Horasangian, Vasile Gogea, Alexandru 
Vlad, Constantin Stan, Stelian Tănase etc. – dându-şi în aceşti 
ani operele majore. Dar mai spectaculoasă este, poate, 
convertirea, parţială sau totală, a poeţilor generaţiei mele. 
Buzduganul a fost aruncat de Mircea Cărtărescu, iar acesta a 
fost urmat în această nouă aventură de Nichita Danilov, Liviu 
Ioan Stoiciu, Mariana Codruţ, Matei Vişniec, Magda Cârneci, 
Gellu Dorian, Lucian Vasiliu, Marta Petreu ş.a. 

 

„Întoarcerea renegaţilor” 
O a doua dimensiune a extinderii diagnosticului priveşte, ca 

să spun aşa „întoarcerea renegaţilor”, mă refer la Paul Goma, 
Norman Manea, Dumitru Ţepeneag, întorşi în literatura română 
după mai bine de un deceniu de absenţă involuntară!, dar şi la 
Vintilă Horia, absent în toată perioada postbelică, sau Petru 
Dumitriu, care a lipsit aproape treizeci de ani. Şi două cazuri 
greu de clasat! S-au reîntors acasă şi doi autori care nu scriu în 
limba română, ci în germană, dar care exploatează o substanţă 
epică românescă, mă refer, desigur, la Hertha Müller şi la 
Cătălin Dorian Florescu. Ne amintim cu toţii disputa apărută în 
momentul primirii Premiului Nobel pentru Literatură de către 
cea dintâi – cui aparţine premiul, României sau Germaniei? 
Limba autoarei fiind germana, însă substanţa românească. Am 
încercat să rezolv atunci litigiul tăind nodul, ca să spun aşa – 
premiul aparţine Herthei Müller, pur şi simplu, întrucât literatura 
este un sport individual, nu unul pe echipe! –, dar nici acum nu 
sunt sigur că am rezolvat problema sau numai am evitat-o, am 
mutat-o în altă parte. 

 

Traducţiunile... 
În sfârşit, a treia dimensiune menită să completeze 

diagnosticul se referă la procesul de traducere a acestei proze, 
la exportul său în alte culturi. Şi aici primul pas a aparţinut lui 
Mircea Cărtărescu, tradus foarte repede, şi ca prozator, nu 
doar ca poet, în mai multe limbi, precum franceza, spaniola, dar 
şi poloneza. Nu vreau să trec sub tăcere rolul ICR în sprijinirea 
acestui efort. De altfel, toate culturile serioase îşi sprijină 
exportul cultural şi, cu cât o cultură este mai serioasă, cu atît 
aceste „prime de export” sunt mai consistente. Vreau însă să 
subliniez altceva – că pe lângă traducerile editate cu sprijinul 
statului român, apar, ba chiar din ce în ce mai multe, traduceri 
din iniţiativa editurilor şi instituţiilor de finanţare străine, ceea ce 
mi se pare mai important. În momentul de faţă, autori precum 
Dan Lungu, Bogdan Suceavă, Lucian Dan Teodorovici, Florin 
Lăzărescu, Filip Florian, Cecilia Ştefănescu, Doina Ruşti, Radu 
Aldulescu etc. au una sau mai multe cărţi traduse într-una sau 
mai multe limbi străine. Şi nu mă refer numai la engleză, 
franceză sau spaniolă, limbi de mare circulaţie, ci şi la 
maghiară, polonă, bulgară sau cehă.  

 

Avem ce povesti... 
Cred că în acest moment ne putem declara mulţumiţi de 

diagnostic, sau măcar eu mă pot declara astfel. Să vedem 
dacă putem accede şi la o explicaţie a acestuia, dacă pot 
formula, în chip conclusiv, măcar câteva elemente de etiologie. 
Am plecat de la vorba, devenită folclor, că „românul s-a născut 
poet” şi sunt de acord cu ea, dar cultura română se mai şi 
maturizează, cum a făcut-o şi în interbelic, când apar mai multe 
centre de creativitate culturală. Deci, pe lângă poezie, am 
constatat că, după ’90, au început să capete amploare genurile 
narative – proza, filmul şi chiar teatrul. Am vrut să subliniez 
acest fenomen care mi se pare cel mai interesant dintre toate 
apărute în cultura noastră din ’90 încoace. Şi am recurs la 
metafora cu Şeherezada pentru că, atunci când spui 
Şeherezada, spui poveşti, spui chiar 1001 de poveşti. Acum, 
suntem într-o lume în care începem s-avem poveşti, să avem 
poveşti filmate, să avem poveşti scrise, să avem poveşti 
scrise lungi, pentru că, acum constat o retragere a prozei 
scurte şi o expansiune a romanului. De vreo trei ani, deja 
etichetăm anii literari succesivi drept „anul romanului”! Eu 
însumi am făcut-o! Nu ştiu dacă am reuşit neapărat să 
conving în tot ce am spus, dar  dacă reuşesc să provoc o 
dezbatere, eu sunt foarte mulţumit.  

UN POPOR DE 

 ŞEHEREZADE 

explozia genurilor narative 
după 1990 (II) 

 
 

 

Îmi aduc aminte că scria Al. Paleologu – sau Al. George, că 
apucaseră amândoi să-l vadă la unica vizionare – şi apoi au stat 
ore întregi la telefon să discute filmul, să şi-l povestească unul 
altuia! De atât a avut parte atunci, de spectacolul de vizionare şi 
gata, n-a apărut pe ecrane până în 1990. A apărut pe piaţă şi 
Glissando, căruia îi dăduseră drumul, când protestase Daneliuc 
cu depunerea carnetului de partid, dar îi dăduseră drumul, ca şi 
în cazul mai vechi al Reconstituirii, în sensul c-a circulat o 
săptămână, două şi l-au băgat repede înapoi, la cutie.  Şi aceiaşi 
regizori, din generaţia care într-un fel e produsă de inundaţiile din 
’70, ca să zic aşa, mă refer la opera colectivă Apa ca un bivol 
negru, au făcut şi filme noi. Nu vorbim prin urmare doar de 
recuperări. Mă refer la Hotel de lux de Dan Piţa, la Balanţa lui 
Pintilie – să ne amintim că a fost un moment în care regizorii deja 
consacraţi, unii care trăiseră în străinătate, s-au întors, au montat 
spectacole, au făcut filme. Asta s-a întâmplat deci atunci, imediat 
după ’90, în primii ani după ’90. 

 

Al doilea val al prozei contemporane 
În ceea ce priveşte literatura, în ce priveşte proza, rolul 

esenţial l-au avut Nemira şi Dan Petrescu, cum spuneam, cel 
amintit a citit câteva manuscrise depuse la editură, i-au plăcut şi 
a deschis o serie de proză originală la o editură care debutase 
şi trăia la început din traduceri. În fine, în jurul anului 2000, eu 
aş pune reper 2002, când Lucian Dan Teodorovici publică la 
Polirom prima ediţie a romanului Circul nostru vă prezintă, a 
început să se manifeste al doilea „val” al prozei post-
revoluţionare, care continuă exuberant şi acum. Teodorovici 
publicase două cărţi şi înainte, dar la edituri mici, acela e 
romanul lui publicat la o editură care contează. Am prefaţat 
cartea şi, în finalul acelui text liminar, scriam că vine un puternic 
val de proză. Culmea este că nu m-am înşelat! După vreun an, 
proorocirea mea s-a împlinit! Deci, eu spuneam acolo că simt 
proza venind. Simţeam, efectiv, asta. Ştiam asta, desigur, şi din 
cercul revistei Timpul, că veneau cărţi sau intrau manuscrise la 
lectură, aşa, de curiozitate, nu că aş fi avut eu vreo importanţă 
uriaşă. După vreun an, ideea a rodit şi Silviu Lupescu a lansat 
marele proiect de proză Votaţi literatura tânără!, în iarna 
2003-2004, profitând de primele alegeri din 2004, care erau 
cele pentru locale. Principiul e simplu, poporul votează ce 
votează, voi, cititorii, votaţi literatura tânără. Şi a venit cu opt 
cărţi deodată. Şi au fost votate cam toate! După aceea, încet, 
încet s-au adunat; din 2003, sunt mai mult de opt ani, aproape 
două cincinale, nu? În această perioadă, au fost editaţi acolo 
peste 100 de autori. Iar Polirom a servit drept exemplu în 
această privinţă. Chiar edituri dintre cele mari sau specializate 
au început să fie interesate şi de proză. Până şi Humanitas, 
care nu făcea asta, în primul rând că nu prea se omora cu 
literatura, decât dacă e vorba de Cărtărescu, a marşat, a scos 
chiar şi debuturi. Trebuie amintită, de asemenea, Paralela 45. 
Este adevărat că aceasta avea deja o experienţă a prozei, a 
reeditării prozei mai vechi, mă refer la seriile de şaizecişti, 
şaptezecişti, optzecişti şi, atunci când a trebuit să vină şi cu 
autori noi, s-a mişcat excelent. Probabil, nu am cifre foarte 
exacte, m-am chinuit cât am putut pe Google să caut, dar  
n-am găsit toate editurile, unele poate au scos o carte genială 
şi cu aia au rămas, dar cert este că eu, cu documentarea asta 
aproximativă, tot ajung la peste 250 de prozatori apăruţi din 
2000 încoace. Mie mi se pare o cifră fabuloasă, sigur, în 
termeni cantitativi, dar absolut fabuloasă! Asta s-a întâmplat 
deci atunci, imediat după ’90, în primii ani după ’90, în film: 
recuperare şi noutate.  După care, după 2000, a început să 
se impună „noul val” care, în timp, a început să pară un 
tsunami! Doar o parte a numelor: Cristian Mungiu, Cristi Puiu, 
Corneliu Porumboiu, Nae Caranfil, Cătălin Mitulescu, Tudor 
Giurgiu, Radu Muntean, Lucian Georgescu, Alexandru 
Solomon, Igor Cobilianski etc. Acum, criticii şi publicul nu se 
mai miră când un cineast român ia un premiu la Cannes sau 
la alt mare festival internaţional, ci când nu ia un premiu! 
Prefer, din toate puterile, să am parte de o asemenea mirare! 

 
 

Pariurile lui Antonesei 
În sprijinirea noilor prozatori, pe lângă editurile deja 

amintite – Polirom, Paralela 45, Humanitas – ar trebuie 
neapărat amintite Cartea Românescă, mai ales de când 
managementul a fost preluat de Polirom, Casa de Pariuri 
Literare, Trei, o editură specializată, în fond, în psihanaliză!, 
şi foarte recent Herg Benet, care a lansat şi un concurs de 
proză, alături de altul de poezie, ai căror laureaţi au fost 
lansaţi la recent-încheiata ediţie a Târgului de Carte 
Gaudeamus. Peste 250 de prozatori apăruţi din 2003-2004 
încoace! Sigur nu sunt într-atât de hegelian încât să-mi 
imaginez că uriaşa cantitate se va transforma într-o nouă 
calitate! Însă, cu siguranţă, altceva pot să-mi imaginez.  
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UN ROMANTIC 
POSTMODERN 
 

Lucian Vasiliu preferă teme romantice, simboliste şi 
postmoderne, între care biografismul, pulverizarea istoricităţii, 
ludicul, glorificarea nefiinţei, înregistrarea concretului, lumea ca 
spectacol, viziunea mioritică a morţii, angoasa, erosul, timpul 
integrator, taina formelor, misterul, esenţa materiei, adevărul, 
reasumarea biografică a lirismului. Melancolic, poetul rătăceşte 
într-un spaţiu cu indicii temporale concrete şi imaginează un 
scenariu metaforic al spaţiilor cunoscute, dar în acelaşi timp 
misterioase, cuprinzând existenţa prenatală, marea trecere, 
pulverizarea şi reintegrarea în marele cosmos. Ancorat în 
permanenţa universală, transfigurează în elegii un spectacol 
tragic, devorant, chinuitor, despre dragoste şi moarte, creaţie 
divină şi creaţie artistică, viziune senină şi viziune terifiantă, 
spectacol privit cu ochii întredeschişi, resemnare şi înţelepciune. 

Poetul împrumută ceva din viziunea şi atitudinea 
cugetătorului romantic, atras de atributul demiurgic al creaţiei, de 
esenţe, insolit, livresc şi ezoteric, imagistică şocantă, sobrietate 
cărturărească, imagine funambulescă, departe de a fi un 
experimentalist. Implicându-se în universul concret, cu multe 
elemente biografice, contemplă asociaţiile şocante, grave, cu o 
gestică inconformistă, voce profundă, echilibru sufletesc, 
melancolie marcată de ironie, dar şi de un ton glumeţ, subtil, care 
fac din jocul lui discursiv un poet neoromantic. Uneori are o 
atitudine teribilistă, gravă, gestică protestatară, ton meditativ, 
imaginaţie bufonă, tentă barocă, recuzită hieratică, clovnerie 
imagistică, dublate de inteligenţa sa critică. 

Lucian Vasiliu construieşte parabole morale în care 
desluşim un ton grav şi ironic, reflexiv, senzual, straniu, 
solemn, sarcastic, ludic, parodic şi o retorică intertextuală, cu 
multe deturnări semantice, în linie postmodernă, cu veniri şi 
reveniri discrete, având conflicte cu domnişoara Teroare, care 
apare pe furiş, bate adrese la maşina de scris, întocmeşte liste 
pentru noi victime: ,,îşi smulge teatral masca austeră/şi se 
prezintă/în limbi de circulaţie universală”. (Pe furiş) 

În centrul lumii se află şobolanul Bosch, cu o misiune 
social-politică importantă: aceea de a înlesni evadarea poetului 
dintr-un univers ostil, spre libertatea imaginată ca o înălţare 
deasupra cetăţii, într-un prezent etern, reliefat şi de interjecţii: 
,,Îl las să vină./ Îmi roade cătuşele: / Cranţ! Cranţ! Cranţ! / 
Dezertez / Plutesc peste/acoperişe / oraşe/imperii” (Şobolanul 
Bosch). 

Preluând concepţia potrivit căreia după naştere, cu fiecare 
clipă ne apropiem de moarte, eul liric are presentimentul 
nimicniciei, al degradării materiei, al comuniunii cu viermii 
care îl vor devora, după cum sugerează textul poetic sacralizat 
de Maimarele creaţiei universale, în lipsa artistului: ,,timp în 
care Dumnezeu/se furişează în laboratorul alchimic,/ îmi bate la 
maşina de scris texte/ ilustrând/ alarma viermilor care compun/ 
trupul meu”. (Mierla de la Casa Pogor) 

În alte texte este teatral, cu atitudini cavalereşti, amintind de 
Dan Botta, ucide certitudini cu sabia sau, atras de spaţii boreale, 
de sintaxa confuză, incongruenţă, convenţii, începe să scrie ,,pe 
acoperişul blocului de gheaţă”, în timp ce lucrurile tac şi viaţa 
lui seamănă cu proiecţia unui film mut. 

O poezie cu tematică socială, subversivă, înfăţişează îngerul 
morţii care aruncă petarde oamenilor (entuziaşti, revoltaţi, 
indiferenţi), cu însemne terifiante, într-o stampă unde mulţimea 
are reacţii surprinzătoare, de la aplauze, la revoltă sau 
pasivitate: ,,O parte a mulţimii aplaudă./ O parte huleşte./ O 
parte îşi înnoadă şireturile./ O parte fumează pur şi simplu,/ O 
parte consemnează/ reacţia părţilor”. (Stampă) 

Din folclorul românesc poetul a împrumutat simbolul calului 
funerar, vehicul cosmic pentru lumea de dincolo: ,,urc pe un cal 
şi nu mai pot/coborî” (Yoga); sufletul se metamorfozează în 
cabalina diabolică, înhămată la trupul bolnav despre care 
mărturiseşte înfricoşat: ,,Ştiu: nu mai am cum să-l smulg morţii”. 
(Genuflexiuni) 

O temă frecventă în poezia lui Lucian Vasiliu este extazul 
prenatal, cu zile şi nopţi de aşteptare, emoţii, speranţe, de la 
starea confuză la configurarea unui destin, care poartă semnul 
celor aleşi, de la disperare la victoria omenescului închipuit de 
mierlă, pasăre iubitoare, cu glas dulce: ,,trupul Mierlei, fraged/în 
gura şobolanului” şi un consemn mesianic, memorabil: 
,,Luminaţi-vă faţa! Luminaţi-vă faţa!” (Mierla de la Casa Pogor) 

Altădată, într-o viziune suprarealistă, cu ceasuri lichide, 
sunt aduse în prim plan scene erotice, şobolanii favoriţi, 
atmosfera nocturnă, feminizată, ochii ,,abisali” ai iubitei, 
sărutaţi, după un avertisment discret, referitor la instabilitate şi 
taină: ,,sunt maratonistul!/Inima:/candelă luminând unghere 
obscure”. (Mona-Monada, III) 

Din mitul adamic reţinem întoarcerea cuplului în timp, spre 
lumea ancestrală, prin intermediul unui dans exotic: ,,alcătuind 
fericitul cuplu/al întunericului eminamente primordial”, când 
ritmurile umane se integrează celor cosmice, între eroare şi 
adevăr, între instinct şi raţiune iar sărutul este o calitate a 
inexistentului: ,,gura ei este/ gura unei nespus de frumoase 
morţi”. (Mona-Monada, V) 

 

Un diapozitiv seamănă cu tehnica Noului roman francez, 
scoţând obiectele din încremenirea lor misterioasă, cadrul 
selenar, cu luna în ceaţă, o femeie care desenează şarpele 
falic, fiind copleşită de imaginea şi sunetul terifiant, solemn, 
în vreme ce sfinţii capătă trăsături umane şi pânza este 
sfâşiată: „Dangătul clopotului/ se propagă/ solemn:/ departe 
sfinţii mor în strane/ obscure-/ Cavaleri cu viziere/ sfâşie 
pânza”. (Diapozitiv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cifra magică şapte, cu trimitere la şapte zile, şapte luni 

prenatale, şapte femei iubite, şapte poeme fundamentale, 
şapte funii, şapte clopote, şapte vieţi de parcurs: ,,din toate s-
a ales/ praful/ pe care cu grijă/îl scuturaţi de pe haine”, 
reprezintă substanţa poemului Şapte; cifra evidenţiază şapte 
ipostaze ale propriei geneze, într-un alt text poetic, din care 
am selectat ipostaza a cincea, menită să reliefeze ieşirea în 
lume, comuniunea viaţă-moarte, asocierea, ruptura, 
alternanţa, solitudinea, coborârea în moarte, semnificată de 
corb şi de trupurile mirosind a pământ, dar şi renaşterea 
simbolizată de un Nou-Născut, cu mesajul lui mesianic şi 
totodată paralelismul existenţă-nonexistenţă:,,Coboram cu 
toţii colina/ peste tot plana marele corb/ peste tot, mirosul de 
pământ al/ trupurilor noastre./ Iar mai în dreapta,/ bărbaţii 
purtau pe umeri Mortul/ iar mai în stânga, femei purtau pe 
braţe Nou-Născutul/ iar mai în faţă,/ hăt, departe/ un Nou-
Născut şi-un mort pluteau/ cu şiruri de cocori tăcuţi” (Proprii 
ipostaze ale propriei geneze). 

Într-un alt poem, desacralizarea este împinsă la extrem, 
Dumnezeu însuşi este o metaforă, un mort în viziune 
nietzscheniană sau poate un posibil sinucigaş, care îşi aruncase 
briciul în zăpadă: ,,Dumnezeu este singura metaforă/ într-un 
câmp minat/ într-un câmp petrolifer./ Dumnezeu:un mort în 
plus/ printre morminte/ Nimic despre/ bagajele secrete/nimic 
despre/ briciul descoperit în zăpadă”. (De anima) 

Pe cât de tulburătoare este metafora prezenţei iubitei dintr-
un portret fizic subtil, cu asocieri cărturăreşti, cu tentaţii 
cuceritoare, posesive: ,,Trupul ei: încheietura/unei ediţii 
rare./Are două braţe/două şiruri paralele/de indieni războinici”. 
(Mona-Monada, XV), pe-atât de facinantă este metafora 
absenţei acesteia într-un decor golit de substanţă (cisterne goale, 
marfare goale, câmp gol, capelă pustie, vagon tras pe linie 
moartă), cu o simbolistică bacoviană amintind, într-o anume 
măsură, de claustrarea din Plumb. Tema existenţei prenatale a 
fost preluată pe un ton mult mai grav, într-un univers modern, 
mecanicist, dezolant, deschis spre întunericul genezei: ,,În 
absenţa ta mă trezesc în pântecul/cisternelor goale, în aberant 
întuneric” – un spaţiu sufocant, împins la marginea lumii, 
abandonat în atmosfera feroviară: ,,în acel vagon tras pe/linie 
moartă” (Mona-Monada, XI). 

Unele poezii au un discurs liric fragmentat, adunând în colaj 
versuri, cu o tăietură secretă, o anume ambiguitate, de la poezia 
de notaţie, la simboluri şi secvenţe ermetice, la motive poetice 
preluate din cultura asiatică: ,,Prin hârţoage/caut floarea de lotus 
presată:/acesta e TIMPUL”, sau la viaţa cazonă, cu evenimente 
înecate în alcool, spaţiu securizat, sugerând exacerbarea 
simţurilor şi prin argouri profesionale: ,,în noaptea asta/car 
trupul beat în spate/blestem tranşeele, reţelele de sârmă 
ghimpată/lexicul militarizat” (Prietenul de la Sibiu). 

Alte texte ne surprind cu frecventele lor conotaţii despre 
spaimă, deznădejde, ruga de seară, atmosfera gălăgioasă, în 
imagini poetice de o subtilă concreteţe, desacralizare într-o 
viziune personală, unde creaţia îşi distruge Creatorul, opera îşi 
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anulează artistul: ,,văd cum Dumnezeu se aruncă sub 
roţile/silenţiosului tramvai”, suferinţa sufletească atrage 
după sine teroarea fizică exprimată de automutilarea unei 
mâini personificate: ,,Îmi tai un deget./ Celelalte în cor: taie-
ne şi pe noi!// Dar poemul acesta e prea lung./ Noaptea 
acesta e prea lungă:/ Scot cuţitul şi HARŞTI, un deget./ 
Celelalte în cor: şi pe noi, şi pe noi!/ HARŞTI! HARŞTI! 
HARŞTI!” (Poem final). Atitudinea poetului ar putea fi 
interpretată şi ca nevoie de concizie artistică, de suprimare a 
unor unităţi temporale, ca o necesitate de cumul metaforic, 
expresiv, poemul fiind înzestrat cu atribute telurice. 

În timp ce existenţa umană este surprinsă într-o viziune 
carnavalescă, un spectacol la care poetul poartă ,,mască de 
ceară” (fragilitate, efemeritate), iar umbra o „mască de fier” 
(rigiditate, veşnicie), evidenţiind un arlechin tragic în natura 
lui duală, existenţa divină este legată de creaţia universală, 
în şapte secvenţe (cifra magică), de numele criptat al lui 
Dumnezeu (ZEENUMUD), de acel început spiritual 
reprezentat de cifra unu (echivalentul lui Alfa) şi mai ales de 
comuniunea divinitate-artist, într-un limbaj secret, misterios, 
cu aluzii la Turnul Babel: ,,Aici în dreptul cifrei UNU/ îmi 
amintesc de Zeenumud/ disperat în neputinţa/ de a renunţa la 
tautologii, la pleonasme/ la că, la ci, la unde// limba lui 
ZEENUMUD spânzură în cerul gurii mele:/ asediu al 
limbilor,/ aici, în dreptul cifrei UNU/ în groapa căreia 
îngerul meu leneş petrece”, iar în final asistăm la un 
spectacol tragic: sinuciderea divinităţii umanizate, imitând 
atitudinea poetului nefericit: ,,Apoi şi-a tăiat venele – / 
trupul lui a fost descoperit/ în plasa unui năvod hitit” (Mic 
tractat despre prietenul meu Zeenumud). 

Unele texte, intitulate naraţiuni, descriu secvenţe 
biografice, cu detalii semnificative, înfăţişând atmosfera 
balcanică din cartierul Nicolina, seara, când poetul se furişa 
printre pâlcuri de beţivani şi ţigani cu armonică, spre 
garsoniera sa, ştiind că: ,,Acasă mă aşteaptă/ şobolanul 
însingurat şi suferind/ îşi plimbă coada printre manuscrise/ 
rememorează biografia lui J.S. Bach” (Naraţiune, Europa). 
O altă ,,naraţiune” evocă secvenţe de turism cultural, în satul 
Piciorul Lupului, la o „ţuică autohtonă”, aproape de calul 
botezat Ventonică: „Numele acestuia  seamănă cu/un diavol 
căzut într-o groapă postbelică” (Naraţiune, calul Ventonică). 

Interesant este Lucian Vasiliu şi în poemele mării, care 
clarifică tema genezei dar şi a renaşterii: ,,Înot de unul 
singur. Marea e gravidă:/cu mine în pântece cântă şi se 
întunecă./Aici în largul ei mă pot naşte din nou”. (Fragment 
de text salvat dintr-un incendiu neronian), în poemele 
creaţiei, ale muncii istovitoare, având jur-împrejur hârţoage, 
o sticlă cu apă minerală, ,,fotografii”/ ustensile de tot felul,/ 
frunze/ cadavre/ aprige negaţii” (Epistolă I), aflat în 
divergenţă cu multe cuvinte poetice pe care le biciuie, în 
subteranele Academiei: ,,Mă detestă:/ le-am scos de sub 
regimul Metaforei” (Epistolă IV) 

Fără şobolanii favoriţi, Bosch şi Breugel (muriseră de 
inaniţie), poetul are de ales între revolver, ştreang şi 
triunghiul Bermudelor; fără şobolani nu mai poate comunica 
niciodată cu lumea subterană, devine din ce în ce mai agitat 
şi îşi exprimă neliniştea printr-un paradox: ,,Mă abţin să 
sparg uşa prin care/ nu pătrunde nimeni.” (Sunt fratele) 

În spaţiul nocturn se conturează tot mai mult opoziţia 
între tortură şi sublimul divin, între inchizitorii şi poeţii 
cufundaţi în reverii, onirici, atraşi de temele sacre, de sărutul 
inocent al măicuţelor, de senzualitatea lor sugerată de 
epitetul cromatic: ,,până dimineaţă mai sunt câteva ceasuri/ 
şi alte/ sute de inchizitori/ se vor naşte,/ dar nouă nu ne 
pasă:/ noi visăm la sublimele măicuţe// noi scriem când gura 
lor roşie/ sărută arhanghelii din icoane” (Până dimineaţă). 
Putem identifica aici câteva note subversive, prin prezenţa 
,,inchizitorilor”, note care se amplifică într-un alt poem, 
unde poetul este mereu ameninţat pentru ideile sale artistice, 
iar inchizitorul apare travestit în Înger brutal: ,,Am dat foc 
tuturor ediţiilor prime:/ mă pregătesc de plecare// Astă 
noapte/ m-a vizitat Îngerul/ somându-mă:/ Fă-ţi bagajele”/ 
Mâine te ridicăm de la domiciliu” (Monadă, XI) 

Copleşit de fragilitatea sentimentelor, poetul sacralizează 
iubita, imaginând-o rezemată de gardul bisericii; aceeaşi 
intenţie observăm şi într-o pascaliană, care are la bază 
motivul mielului: ,,Răsucesc în stânga şi în dreapta/ capul 
mielului decapitat:/ îl privesc în ochi/ mă priveşte în ochi/ cu 
blândeţea mortului tânăr// şi nimeni/ nu se îngrozeşte”. (IV. 
Pascaliană), sau identificăm sacralizarea într-o metaforă, 
având menirea să releve misterul biblic, sensul învierii lui 
Lazăr: ,,Tu mă priveşti/ cum mă întunec,/ cum ard/ printre 
tăciunii din urmă// şi înţelegi/că singură metafora/ îl mai 
poate învia pe Lazăr”. (XIV. Singură metafora). 

În perspectiva thanatică, poetul apare în ceaţă (Monadă, 
XIV) sau în groapa cu var, cântând fericit în corul 
heruvimilor, cu ochii albi, cu mâinile reci (VI. Alunecări de 
teren), melancolic, emoţionat de anatomia poetică, pântecul 
matern, organe, sânge, boli, interdicţii... 

Iaşi, noaptea Crăciunului, fără zăpadă dar plină de 
poezie. 

 
(Lucian Vasiliu, Şobolanul Bosch, Editura Paralela 45, 

Piteşti, 2006) 

C R O N I C A  
L I T E R A R Ă  
                  de George BĂDĂRĂU 
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„A SUFLETULUI 
ROMÂNESC 
CINSTIRE” 

 
Cartea cu titlul de mai sus aparţine unuia 

dintre importanţii filosofi ai culturii, acad. Al. 
Surdu, autor, între altele, şi al volumului 
apărut la Editura Academiei Române, Vocaţii 
filosofice româneşti (1995), în care, pe linia 
interogativă a discursului practicat de 
Constantin Noica, relua provocator şirul 
întrebărilor referitoare la ceea ce ne defineşte 
ca popor: „Dar există oare un «spirit 
românesc» sau chiar un «sentiment românesc 
al fiinţei»?Deci o modalitate specifică a 
noastră de a suferi «în cumpătul vremii» şi de 
a da glas acestei suferinţe nu numai în versuri, 
ci şi în forma aceea stranie a metafizicii?” 

Sau: „Dacă există un spirit al nostru, un 
sentiment românesc al fiinţei, înscris în codul 
nostru genetic şi scris ca atare în cărţile 
noastre de filozofie, nu este oare firesc să ni-l 
aducem aminte acum, când însăşi fiinţa 
noastră naţională cade în cumpătul vremii? 
Să nu ridicăm oare acum ziduri groase în 
apărarea acestui miez de lumină, a candelei în 
care pâlpâie flacăra spiritului nostru?” 

Recenta apariţie (la Ed. „Renaissance”, 
2011), cu un titlu ca o inscripţie deasupra unei 
porţi împărăteşti, poate fi considerată în mare 
măsură o revenire asupra unor aspecte legate 
de „vocaţiile filosofice româneşti”, întărind 
ideea că orice filosofie care contează are o 
predestinare şi un specific naţional. Într-un 
limbaj accesibil unei categorii  largi de cititori, 
cartea aceasta propune un suprem ideal moral: 
redescoperirea adevărurilor esenţiale ca mică 
şansă a redescoperirii de sine. Pe acest temei, 
tenta moralistă îşi justifică prezenţa, scopul 
urmărit fiind mereu la vedere: sublinierea ideii 
de specific românesc, a originalităţii spirituale 
a poporului nostru, ideal îmbrăţişat cu ardoare 
de generaţiile anterioare, ameninţat astăzi din 
toate părţile.  

Filosoful şi poetul îşi dau, ca nu o dată în 
cultura română, întâlnire atunci când 
subiectivitatea trece în prim-plan, exprimând 
şi generând stări de intensă emoţie: „…m-am 
lăsat înduplecat în această încercare de a 
trezi, de-a mai fi posibil, măcar pentru o clipă, 
dacă nu interesul, cel puţin regretul pentru 
vremurile frumoase de altădată, când umblau 
pe pământ, cum se zice, Dumnezeu şi Sfântul 
Petru, iar moşii noştri visau cu ochii deschişi 
la raiul pe care noi, cu ajutorul Maicii 
Domnului, îl vom fi făcut în ţara noastră”. 
Visul e însă contrazis amarnic de realitatea 
înconjurătoare: „Vezi pretutindeni ruine…” 

Viziunea e aici aceea a unui romantic 
dezamăgit de prezentul deplorabil, lipsit de 
repere, departe de marile modele ale 
trecutului. Acesta e sensul şi în cazul acestei 
întrebări retorice: „Nu era mai bine oare 
atunci, când sara, cum zice Poetul, în loc să 
stingi neonul, suflai în lumânare şi aşteptai să-
ţi bată la fereastră toiagul Sfântului Petru?” 

Între pildele întremătoare ale trecutului, 
autorul se referă în pagini emoţionante la 
prima şcoală românească braşoveană, devenită 
mai târziu prestigiosul liceu „Andrei Şaguna”, 
la sbornicul bisericii din Ieud, la întâiul 
parimiar românesc, atrăgând atenţia asupra 
artei scrisului. 

Din rândul personalităţilor care au marcat 
istoria şi cultura românească sunt evocaţi 
Dimitrie Cantemir şi Andrei Şaguna. 
Permanent se fac trimiteri şi aprecieri 
elogioase la adresa unor gânditori preocupaţi 
de modul românesc de a fi în lume: Lucian 
Blaga, Vasile Băncilă, Constantin Noica, Ion 
Rădulescu-Motru ş.a. 

Admiraţia îi priveşte însă în egală măsură 
şi pe oamenii care au fost „sub vremi”, dar au 
găsit în ei resurse şi pentru „bucuriile simple” 
ale vieţii. Unul are nume: e „povestaşul de la 
Câmpulung” Gheorghe Ungureanu, alţii sunt 
anonimi care au rostit până aproape de noi 
„povestea iubirii la români”. 

Şi constată acad. Al. Surdu: „… dacă stăm 
să ne gândim bine, ne plac sau nu, în afara 
acestor povestiri nici nu mai există altceva. 

Şi dacă nu le repetăm, dacă nu avem 
răbdarea să o facem, le vom uita. Iar dacă uiţi 
povestea, este ca şi când n-ar fi fost. Adică 
riscul este acela de a te uita pe tine însuţi. Şi, 
de bună seamă, de a te uita şi ceilalţi.” 

Nu poţi să nu te gândeşti cât de lipsit de 
consistenţă este discursul atâtor oameni politici 
care îţi vorbesc despre progres afirmând, când 
împrejurările o cer, că „viitorul are nevoie de 
puterea tradiţiei […] Convingerile religioase, 
tradiţiile comune, patria şi naţiunea îi ţin pe 
oameni uniţi […] Misiunea timpului nostru se 
regăseşte, înainte de toate, în responsabilitatea 
de a dezvolta pentru generaţiile viitoare o forţă 
conservatoare creatoare” (din cuvântul rostit 
de Klaus Sollfrank, directorul Fundaţiei „Hans 
Seidel” în România, în cadrul dezbaterii 
Doctrina populară – sinteza valorilor şi 
principiilor dreptei. Despre fuzionism, care a 
avut loc în 3 decembrie 2010 la Hotel Hilton 
din Bucureşti) 

Dar până la urmă calea de urmat pentru a 
păstra nealterat „duhul sărbătorii” o putem găsi 
mai degrabă într-o asemenea carte, al cărei 
capitol final reia şi dezvoltă îndemnul din titlu: 
„A sufletului românesc cinstire”, „îndemn 
rostit fără predicat exprimat” prin verb la 
modul imperativ pentru simplu motiv că el e 
conţinut în însăşi exemplaritatea celor care au 
vieţuit întru adevăr şi frumos, căci despre 
câţiva dintre aceştia ni se vorbeşte aici cu 
competenţă şi căldură. 

George BODEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOICA, 

RESTITUTIO  
IN INTEGRUM 
 
Spre sfârşitul anului trecut, apărea, la 

Editura RCR Editorial din Bucureşti, o carte-
eveniment, Constantin Noica. Repere 
biobibliografice (553 p.), datorată scriitorului şi 
lexicografului Stan V. Cristea. Cartea o citeşti 
ca pe un roman, este extrem de incitantă, 
pentru că propune, în câteva registre polemice, 
viaţa şi opera „magului de la Vităneşti – 
Teleorman”, „un gânditor întrutotul profund şi 
original”, cum notează în prefaţa-argument 
autorul acestei impresionante cercetări 
ştiinţifice. Şi mai departe: „remarcabil şi subtil 
eseist, erudit poliglot, stăpânind câteva limbi 
(greaca veche, latina, germana, engleza, 
franceza, italiana), într-un cuvânt, un cărturar 
de stirpe aleasă, Constantin Noica a rămas să 
fie mulţi ani singurul supravieţuitor al unei 
generaţii ce a oferit, prin Lucian Blaga, Mircea 
Vulcănescu, Mircea Eliade şi Emil Cioran, 
........ 

câteva modele cu valoare de simbol pentru 
cultura autohtonă”. După Argument şi Notă 
asupra ediţiei, volumul cuprinde trei mari 
direcţii, trei mari capitole: Reperele biografiei, 
Reperele Operei şi Reperele receptării, 
precum şi un substanţial capitol final de Indici. 
Primul capitol înserează reperele vieţii unui 
filosof al cărui arbore genealogic se sprijină pe 
ambele maluri ale Dunării, mulţi dintre 
antecesorii săi fiind strâns legaţi de 
întemeierea unui oraş – Alexandria (1834),  
precum şi de dezvoltarea unor localităţi 
prospere: Vităneşti, Blejeşti, Beiu ori 
Zimnicea. Noica a urmat cursurile Facultăţii 
de Litere şi Filosofie a Universităţii din 
Bucureşti (1928-1931) şi a avut şansa unică de 
a-l avea profesor pe Nae Ionescu, în jurul 
căruia s-a grupat o generaţie de mare forţă în 
cultura română: Mircea Eliade, Mircea 
Vulcănescu, M. Sebastian, Ion Cantacuzino, 
Petru Comarnescu ş.a. Atunci, în anii aceia 
foarte învolburaţi dintre războaiele mondiale, 
oamenii aceştia de excepţie au construit o 
operă durabilă pentru cultura naţională, „mai 
tare decât bronzul” (Ovidiu), deşi vremile erau 
stihinice. Războiul care a urmat şi puşcăriile în 
care au fost închişi ani şi ani de zile mai toţi 
aceştia, în urma invaziei sovietice şi a 
socialismului construit cu mitraliera, ar fi 
putut lesne secătui acest filon de aur al culturii 
române. Ori, nu s-a întâmplat aşa, pentru că 
spiritul uman nu poate fi înfrânt de nimeni 
niciodată. Aşa s-a întâmplat şi cu Noica, 
proaspăt ieşit din închisorile comuniste. Din 
1964 şi până în 1987, când se stinge din viaţă, 
a scris enorm. Numai Opera marelui filosof 
român însumează – am numărat! – 1923 de 
titluri. Aşadar, capitolul al doilea al cărţii 
surprinde dimensiunea Operei; şi tocmai din 
această cauză, autorul acestei cărţi-eveniment 
pătrunde - numai el ştie cum! - prin toate 
locurile unde această creaţie fără egal a putut 
să apară.  

Informaţiile cuprinse în această 
bibliografie, grupată sistematic şi cu o 
îndârjire rar întâlnită, constituie reperele din 
volume ale operei noicasiene, din periodice, 
din studii şi articole, din traduceri, precum şi 
din ediţiile Noica. În Reperele receptării te 
întâlneşti cu alte câteva mii de poziţii 
bibliografice (4477 în total), şi tot aşa 
sistematizate; ni se relevă, astfel, prezenţa 
magului de la Vităneşti şi Păltiniş prin 
referinţele critice existente în volume, în 
bibliografii, în cuvinte înainte, prefeţe şi 
postfeţe, în sute de dicţionare, lexicoane şi 
enciclopedii, în istorii literare şi filosofice, în 
numeroase interviuri şi convorbiri ori în 
corespondenţa extrem de generoasă, aceste 
referinţe fiind răspândite în mai toate 
publicaţiile din România şi în multe din 
străinătate.  

Şi, tot aşa, în  capitolul Indici, desfăşurat 
pe ultima sută de pagini (din totalul de 553) 
ale acestui volum de referinţă pentru 
receptarea operei unui gânditor şi filosof de 
sistem, printre puţinii pe care i-am avut noi, 
românii.  

Cartea cercetătorului teleormănean Stan 
V. Cristea se aşează, astfel, lângă alte cărţi 
mari de la temelia culturii române, păzindu-l 
de uitare pe filosof şi spunându-ne cu 
simplitate: „Iată, acesta este Noica!”. 

 

Lucian TEODOSIU 
 

VINUL DE 
POST 

ŞI SCRISUL 
CU ROST 

 

Noua carte ieşită de la Editura PIM şi 
semnată de  Ioan Mititelu ne incită chiar din 
titlu – Vinul de post, ceea ce este din start un 
oximoron. Ca şi dumneavoastră, ne-am 
întrebat şi noi ce este vinul de post. Ca să nu 
ne ţină cu sufletul la gură şi ca să nu  ne mai 
stresăm căutând prin cărţi de învăţături 
creştine ce o fi acela un „vin de post” (despre 
care nici cel mai tolerant monah nu a rostit 
vreodată măcar un cuvinţel), ne-o spune 
însuşi autorul dintru început, într-un scurt 
„Cuvânt înainte”: „De ce Vinul de Post? Ce 
este Vinul de Post? Unde se găseşte Vin de 
Post? Este sec, demisec, sau dulce? Ce soi 
de viţă produce Vinul de Post?Este alb, 
roşu, ghiurghiuliu, sau negru?Cât este de 
scump? Cât trebuie să „consumi” ca să te 
faci mangă? Poate să bea asemenea vin şi 
bunicul meu bolnav de diabet, hepatită 
cronică, reumatism degenerativ, cardiac sub 
tratament, cu junghi în spate, junghi în 
coaste, junghi după ceafă, în urechea stângă 
şi cu pensia grav ciuntită de Băsescu?  

Întrebări, întrebări, multe întrebări care 
mi se pun, şi eu, habar n-am ce să le 
răspund, decât că Vinul de post a fost 
denumit aşa, şi basta. Până la urmă, de ce 
miercuri se numeşte miercuri, iar alb se 
numeşte alb. Adică este ceva ce s-a numit 
aşa fără prea multe marafeturi, şi aşa a 
rămas”. Observăm încă din incipit că 
autorul a conceput această carte ca o pe o 
şaradă izvorâtă din nedumeririle, angoasele 
şi tresăririle sale de cetăţean demn –  reacţii 
fireşti la condiţiile existente acum pe acest 
picior de plai numit România. Cartea se 
constituie, pe întreg parcursul celor 332 de 
pagini, într-un uriaş pamflet, cum reiese din 
acelaşi Cuvânt înainte: „Cât priveşte cartea 
aceasta, pot să vă dau unele relaţii, doar aşa 
la ureche, ca să nu audă şi ceilalţi. Năucit de 
o politică dezastruoasă, mi-am cam ieşit un 
pic din ţâţâni şi atunci, deşi cunosc la 
perfecţie să trag cu puşca şi mitraliera, dar 
mijlocele mele nu-mi permit o asemenea 
prea nobilă manifestare,am ales ca să trag 
aşa cum pot, cu pamfletul”. 

Şi trage autorul, trage la foc cu foc şi la 
foc automat, din toate poziţiile, folosind 
arma de temut a umorului fin, a situaţiilor 
halucinante,  cumplit de reale şi dureros de 
amare. Ion Mititelu se dovedeşte un fin 
receptor al evenimentelor cotidiene, condiţia 
umană grav mutilată a românului se 
transformă într-un diform semnal de alarmă 
pe care vrea să-l aducă la cunoştinţa tuturor, 
şi poate, să încerce, la modul literar, 
pregătirea românului obişnuit pentru 
iminenta sosire a ceasului al doisprezecelea, 
acel ceas când nu mai e cale de întors, când 
se ajunge la situaţia-limită, în care „ori se 
rupe hamul, ori crapă iapa”. 

                      CCRROONNIICCAA  LLEECCTTUURRIILLOORR  
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Cartea este formată din circa 80 de schiţe, 
în care autorul se joacă mereu de-a „râsu-
plânsu”, printre meandrele unei democraţii 
ciudate, uneori  abracadabrante. Păstrând 
proporţiile, majoritatea schiţelor din carte par 
desprinse din lumea lui Charlot, acel personaj 
mic, ciudat, dar simpatic, care aparent 
stârneşte râsul, doar ca la final să-ţi descoperi 
o lacrimă strivită în colţul ochiului.  

Titlurile sugerează plastic şi incitant 
conţinutul schiţelor: Măru’ mai mic, sau 
nimic, Eu cu cine fac banking, Pensionaru’ 
informat, Imuni ca oaia căpiată, Sfânta 
păruială, Agresiune la capra podului, 
Moartea tragică a statului social, Chiu şi vai, 
pe-un picior de plai,  De doi bani, filozofie,   
S-a suit scroafa-n copac, De ce adună bărbaţii 
scame în buric, Din categoria „ba pe-a mă-
tii” şi multe altele, tot aşa de „instructive”. 
Năucit de spectrul celor peste 20.000 de 
biserici, construite după 1990, timp în care    
s-au închis peste 300 de spitale şi aproape 
1000 de şcoli, autorul iese din tiparele „omului 
nou, postdecembrist”, a aşa-zisului om cu frica 
lui Dumnezeu şi, în câteva dintre schiţe, ne 
arată cu degetul o altă faţă a lumii acesteia, 
populată de un cler corupt şi lacom. Parcă-l şi 
vedem pe autor rugându-se în stilul descris în 
carte: „Iartă şi miluieşte Doamne 
Dumnezeule, cu prea mare mila Ta, că mari 
tâmpenii şi monumentale gogomănii, mustind 
de prostie, se mai întâlnesc în cărţile 
Tale…”(Distracţie cu Iov), dându-şi cu falsă 
smerenie ochii peste cap şi abţinându-se să nu 
izbucnească într-un râs din acela sănătos, care 
nu poate fi stârnit decât de o glumă bună. 
Autorul este puţin încurcat de avalanşa de 
mărturii materiale ale existenţei înaintaşilor 
bisericii: dacă din lemnul Sfintei Cruci sunt 
atâtea aşchii încât se depăşeşte cubajul  a trei 
păduri, în ceea ce priveşte capul Sfântului Ioan 
Botezătorul, se mai găsesc astăzi numai 32 de 
capete, atestate de către biserică precum că i-ar 
fi aparţinut de drept sfântului. Asta fără a mai 
pune la socoteală că „în Marea Britanie, cică 
s-a făcut o altă descoperire de proporţii, din 
ultima vreme. De data aceasta este vorba de 
un spin (da, nu vă miraţi, una bucată spin, 
dintr-o specie perfect spinoasă şi necunoscută, 
valabilă cu documente în regulă, doar pe 
timpul lui Isus!!!), din coroana pe care a 
purtat-o Mântuitorul. Autorul nu pare a avea 
tabu-uri religioase sau politice. Este avantajul 
pamfletarului. În schiţe precum Sfânta prostie 
americană, Osama bin Laden şi ţaţa Veta,    
De-i Osama sau Obama... sunt ironizate 
modul şi stilul de viaţă american.Totuşi, 
majoritatea schiţelor se axează pe situaţii care 
pot fi observate în ţara noastră. În Mică istorie 
electorală eroul, personaj important al zilelor 
noastre, se documentează citind circa patru 
pagini şi jumătate dintr-o carte numită „Istoria 
României”, în care se dă ca exemplu o situaţie 
din timpul domniei lui Mircea cel Bătrân. 
Acesta s-a trezit, pe nepusă masă, cu un 
contracandidat la domnie, în persoana unuia, 
Vlad. Pornind de la această rivalitate, autorul 
face unele precizări: „Cu ocazia scrutinului 
electoral, loviturile politice se dădeau mai 
ales în zona gâtului, iar urnele erau pregătite 
din timp şi apoi folosite pentru a păstra 
rămăşiţele pământeşti ale Opoziţiei”. 

Sau: „Alegerile pe timpul acela, fiind ev 
mediu şi deci  era necesară o strictă economie 
bugetară, se ţineau într-o singură circum-
scripţie electorală,  aşa că pentru motive doar 
de el cunoscute, Mircea a trasat ferm 
circumscripţia, cu centrul electoral la Rovine 
în câmpii, considerând că are în felul acesta 
un oarece avantaj.” De unde observăm că 
prezenta comasare a alegerilor are un precedent 
ilustru în istorie.  

În ceea ce priveşte situaţia scriitorului, a 
creatorului contemporan în general,  aceasta 
transpare din  schiţa Am vrut să mă fac 
Einstein: „De ce să mai scrii în ziua de azi, 
când şi aşa nu te citeşte nimeni. Poţi să ai tu 
talent, mai ceva decât Dostoievski, Tolstoi, 
Balzac, Goethe la un loc şi tot în materie de 
audienţă la marele public de azi, nu ajungi nici 
la nivelul unghiei mici de la mâna stângă a lui 
Florin Salam, sau a lui Adrian Puradelu’ 
Minune.  

Shakespeare este un copilaş  în materie de 
popularitate, faţă de un Bruce Willis sau 
Arnold Schwartzenegger, Sylvester Stalone, 
Messi, Kaka, aşa că dacă e să te iei după un 
sondaj de opinie în marea masă a cetăţenilor, 
nu a ţării noastre, ci a întregii lumi cunoscute 
la ora asta, ajungi la concluzia certă că  
Dostoievski, Tolstoi, Balzac, Faulkner şi alţii 
din aceeaşi categorie sunt nişte bieţi 
amărăşteni rătăciţi în jungla umană, Einstein, 
Max Plank, Newton, Arhimede, Pitagora, nu 
sunt decât nişte rataţi, care, în lipsă de muşchi, 
s-au apucat şi ei de ceva curat nefolositor, care 
să le aducă dureri de cap şi tulburări de 
memorie urmaşilor”. 

O fi poate dureros, dar asta-i realitatea. Din 
fericire, Ion Mititelu poate fi citit. 

   

Gabriela APRODU 

„POEZIA 
E O FUNIE 

DE ARGINT” 
 

Apostolii de pământ ai Floricăi Dura 
arată, din chiar primul poem, o nostalgie aparte 
desprinsă dintr-un început ori al lumii, ori al 
formării poetei, dintr-o primordialitate a 
simţurilor, dintr-un timp în care acestea se 
dezvoltă, sunt trezite de maree şi de prezenţa 
unui bărbat: ,,pe atunci/ viaţa avea alt gust/ de 
maree/ şi toţi bărbaţii/ semănau cu tine” (I). 
Acest tip de nostalgie şi modul său diferit de a 
fi exprimată se transformă pe parcurs într-una 
de tip livresc, cu trimitere la fluturii de 
Macondo din Un veac de singurătate: 
,,noaptea/ din spaimele tale/ zburau fluturi/ ce 
umpleau/ cu lumină odaia/ în care ne 
iubeam...” (din X), sau la Remedios cea 
Frumoasă din acelaşi roman: ,,îmi era atât de 
dor de tine/ încât/ îţi telefonam/ din lumile 
paralele// să-ţi spun/că/ abia mă abţin/ să nu mă 
ridic la cer...” (din IV)  

Maturitatea poetică este dovedită, înainte 
de toate, printr-o exprimare clară a disocierii 
între extazul rugăciunii şi cel al trupului. Dra-

gostea/ iubirea nu e văzută în sine, ci e un 
semn care face trimitere la ceva, un semn 
premonitoriu aflat în neputinţa de a induce 
temeri: ,,dragostea/ semn/ de care/ nu mă mai 
tem” (III). Gelozia este una înţeleasă, 
conştientă, de unde vine şi vindecarea de ea: 
,,braţele/ femeilor prin care/ te-ai perindat// se 
întind/ către tine// ramuri// luna a înnebunit/ şi 
intră prin geamuri// îţi/ vine să pleci/ în 
adâncul unei biserici/ să te ascunzi// precum în 
pântecul ultimei iubite/ te afunzi// tot ce-ţi 
trece prin minte/ sunt genunchii// uzi// de 
dragoste// rotunzi” (VI). Căderea din iubire se 
face într-un timp mitologic în care iubitul este 
înălţat ori la cerul de deasupra lor, ori în albul 
pur, ceresc, al ochilor ei, unde începe o altă 
poveste, hibernală şi înotul în mare se 
transformă într-unul prin zăpezi rotitoare 
(XXX). Poemul XXXIII nu este altceva decât 
amnezia survenită din amplitudinea maximă a 
iubirii, reluată apoi de la capăt tot până la 
amnezie – o perpetuare a speciei printr-un 
amor spiritualis: ,,uneori îţi uitam numele/ 
alteori chipul/ apoi// o luam de la capăt”. Cred 
că centrul de greutate al cărţii este poemul 
care-i dă titlul; este aici o încercare de 
rescriere a unei poveşti: ,,... poezia e-o funie 
de argint/ pe care Dumnezeu/ o trimite/ pentru 
a ne salva (…) poezia/ e-o/ rugăciune 
continuă// de aceea poeţii / seamănă cu nişte 
călugări/ rătăcitori/ şi rătăciţi uneori/ între 
viaţă/ şi moarte (...) poezia/ e-o funie de 
argint/ pe care Dumnezeu/ ne-o trimite// să ne 
ridice/ la cer”. (din XVIII) Florica Dura 
reuşeşte în aceste versuri să dea într-un fel 
chiar o definiţie a poeziei şi totodată rostirea 
unor adevăruri mai frumoase decât fiinţa 
poeziei înseşi. Religiozitatea ocupă în acest 
volum un loc destul de însemnat, judecând 
după multitudinea de idei ce rezultă din ea. 
Una dintre ipostazele propuse este aceea a 
poetei care visează că se roagă: ,,vine altă 
toamnă/ m-am trezit/ iubind alt bărbat/ în timp 
ce visez/ că mă rog/ lângă pat/ bărbaţii pe care 
i-am iubit/ se îngroapă în femei// se aud 
şoapte/ fantomele unor idei/ moarte/ cad dintr-
o carte/ în care usuc sentimente/ cum aş presa 
plante” (IX). Apar semne premergătoare celei 
de-a doua veniri a lui Hristos şi odată cu 
aceasta o viziune proprie asupra unuia dintre 
semnele Parusiei: ,,precum nisipul/ viaţa/ 
curge-va/ şi/ de la capăt/ ne vom defini // şi în 
timpul acesta/ undeva în lume/ un bărbat/ îşi 
va scrie urma/ pe ţărmul mării// în aşteptarea 
mâinilor/ menite/ să-i vindece/ urâtul lumii” 
(XI). Florica Dura este practicanta unui 
creştinism inimitabil, în toate poeziile de acest 
gen, iar poemul din care am extras aceste 
versuri este unul creştin în stil propriu: „mă 
rog pentru tine// şi/ dragostea /ca o cămaşă// se 
lipeşte de mine...” (din XIII). Tot aici se 
înscrie şi poemul cu numărul XIV: ,,toată 
noaptea/am iubit//un zburător//de ale cărui 
îmbrăţişări/trupul mă doare// -apele somnului 
sunt populate cu/ astfel de fantasme-/ de al 
cărui dor/uneori/ trupul mi-l/ sânger// şi// 
dimineaţa mă trezesc/ zâmbind/ca şi cum/ aş fi 
făcut dragoste/ cu un înger transparentă/ şi/ 
fiecare culoare/ mă doare” (XV). 
Religiozitatea este conlucrată cu iubirea, acea 
înfrânare de la gând, cuvânt, existenţă, 
respirare seamănă cu o sublimare a trupului şi 

a cugetului laic venită din iubire; apoi vine 
binecuvântarea, ca o apropiere de Eden. 
Reprezentativă pentru volum, o rugăciune cu 
doi poli: omul şi Dumnezeu, Dumnezeu şi 
omul, aflăm în poemul XII: ,,...pe Dumnezeu/ 
şi pe tine/ vă aveam/ în minte// rugăciune// pe 
care o repetam”. Se cere menţionat că nota 
religioasă din poezia Floricăi Dura nu este una 
evidentă, dar nici neclară, este dedusă prin 
prisma mântuirii, prin iubirea fie ea şi carnală 
pentru aproapele său, bărbatul.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Viziunea asupra femeii nu diferă foarte 

mult de cea din lirica altor poete; femeia este 
primordialitate, punctul central, un univers 
care mistuie bărbaţii: ,,vine altă toamnă/ m-am 
trezit/ iubind alt bărbat/ în timp ce visez/ că 
mă rog/ lângă pat/ bărbaţii pe care i-am iubit/ 
se îngroapă în femei// se aud şoapte/ 
fantomele unor idei/ moarte/ cad dintr-o carte/ 
în care usuc sentimente/ cum aş presa plante” 
(IX). Nici carnaţia, ca imagine, nu lipseşte: 
,,soseai flămând/ şi beat de lume/ şi atât de 
trist/ că nici un nume// nu ţi se potrivea” 
(XIX). Pe alocuri volumul conţine şi mici 
bizarerii, idei ambigue foarte greu de înscris în 
vreo categorie sau mai degrabă potrivite 
pentru miscellaneous: iubitul îi scrie un mesaj 
pe cer, lizibil doar după ce trec păsările peste 
litere: ,,citesc/ în urma păsărilor pe cer/un 
mesaj/ pe care mi l-ai scris// în timp ce/ dintr-o 
casă astrală/ înalţ/ rugăciuni// pentru o 
catedrală// în vis” (V) Să fie aici o religiozitate 
discretă, parţială, recunoscută parcă în şoaptă? 
sau: „ne recunoaşteam// umbre de soare/ 
modelate din lut/ şi culoare” (XXIX): acestea 
ar fi elementele definitorii ale omului, lutul şi 
culoarea? Dar oare, să avem de-a face în 
următoarele versuri cu un patriotism nu 
clamat, ci rostit ca pentru sine şi doar în 
treacăt scris: „stau/ în această casă/ ca într-o 
patrie// aşteptând/ visele/ să coboare în 
trupuri” (XX)? (orice bănuială de retorism 
asupra acestor întrebări trebuie eliminată). 
Sunt, în volumul de faţă,  poeme care ar trebui 
citate în întregime fără comentarii, de-a 
dreptul superbe şi de neschimbat nici măcar 
pe alocuri (XXX, XXXII, XLI, XLII, XLIII şi 
XLIV), aşa cum există şi texte pe care nu le-
am citat deloc şi nici nu aş fi tentat a o face 
(XII, XVI, XVII, XXV, XXVI, XXXI, 
XXXVI, XXXVII, XXXVIII şi XL). Pe lângă 
acestea există şi poeme care dau impresia că s-
ar continua unul într-altul. Cartea în totul ei 
are un aspect poematic. Fiecare parte este un 
episod care anunţă pe un altul, de la o pagină 
niciodată următoare. Aproape că nu vreau să 
găsesc cu exactitate şi să specific legăturile 
între poeziile înrudite. Aş avea impresia că aş 
scotoci după pricini de proză şi aş întina 
farmecul poeziei Floricăi Dura. 
 

Cătălin-Mihai ŞTEFAN  
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NAȚII, GUVERNE 
 

Grăit-a minte măiastră: „orice naţie 
îşi are guvernul pe care-l merită”! 
Vor fi vieţuind şi naţii care să nu 
 merite nici un guvern 
ori guverne care să nu merite nici 
  o naţie?! 
Programată de dispecerul (dispecerii) 
 astral (astrali) 
a se exprima prin suma naţiilor, lumea 
(umanitatea, omenetul, omenimea) se cade 
cum-necum condusă, dirijată, guvernată 
 de cineva ori de careva, 
turma trebuie să aibă un păstor, 
 altfel o mâncă lupii! 
Că, după cum NATURA are oroare 
   de vid, 
şi Dumneaei CREAŢIUNEA (natură şi ea) 
 (deh „imaculată concepţiune”) 
nu suferă, nu suportă vraiştea, debandada, 
harababura, babilonia, tărăboiul, 
neorânduiala, buimăceala, zăpăceala 
(în paranteză fie zis: le suportă 
  pe câte-ş-toate 
dar îi vine oarecum s-o recunoască!). 
Cum o fi, cum n-o fi, chestia cu 

 „naţiile” şi „guvernele” 
rămâne al naibii de deschisă... 

 
 
 

COPILĂREASCĂ DORINȚĂ 
 

Condamnat la viaţă pe… viaţă în lumea 
aceasta mare, simt că mi-am pierdut nişte 
    drepturi, 
între care dreptul morţii la termen... 
Sătul, ghiftuit de mărunta mea eternitate, 
voi tocmi avocaţi, voi mitui judecători 
(procurorii, ăăă, procurorii se ung singuri!) 
   da, 
sunt drepturi care trebuie apărate până 

în pânzele negre, 
   poate iese ceva 

(nu ştii de unde sare lumina!). 
Mi-ar plăcea să mor împăcat (cum nu prea 
am trăit) că doar de asta mi-am dat 
   întâlnire cu destinul 

aici pe pământ, nu în ceruri! 
O treaptă măcar în cetatea de-apoi –  
    casa mea –  
voi rândui să-mi fie de marmoră albă, 
am această copilărească dorinţă – 

dacă voi câştiga recursul –  
în rest calc nepăsător şi pe spini 
şi pe jar, în glod, pe inimă, îmi scot 
    şi ochii, 
ochii mei, doi pui de vultur, 

ce n-ar mai avea ce să vadă, 
c-au văzut destule, adică mai nimic. 

 

 
 

CLIPA DE GRAȚIE 
 

Mi-ar surâde un somn de multe veacuri 
într-o fântână adâncă printre şerpi 
  nu prea otrăvitori, 
şi-o trezire în altă lume, 
   altă fântână, 
  cu alt fel de... oameni, 
clipă de graţie când bucuria lui 
   „a fi” şi 
  voluptatea lui „a nu fi” 
   sunt una, 
clar: „a fi sau a nu fi”? –  
  e mai mult un răspuns 
şi mai puţin o-ntrebare... 
Aproape (ne) fericit simt că 
  nu mai am ce afla, 
  nu mai e ce, 
totul, dar totul (ne) fiind (decât) 
  pură invenţie. 

 
 
 

IRONIA MODERATĂ 
 

„Ironia moderată” nu mai e nici la modă,  
nici la mare cinste (de unde cinste?!): 
Vor fi mereu, e sigur, urechi de auzit şi  
iepe să priceapă când vreun isteţ de „om de lume”  
va bate şeaua în contul deşelatei omenii... 
Încât zicala sună ca-n născocirea lui ăla: 
„Lăsaţi orice speranţă voi care n-aţi intrat”! 
Intraţi, intraţi în bâlciul deşertăciunilor, 
astăzi spectacolul e gratis, se dau şi floricele 
   de  porumb! 
Iar când un sol, purtător de flăcări nestinse, 
vine şi anunţă pompos că situaţia e sub control  
„şi tiranul a murit”, nu te nelinişti, tiranul a reînviat  
în tine din clipa în care gloanţele l-au secerat – 
semn de pioasă infinită aducere aminte, 
   ce credeai! 
În privinţa agerimii duhului nostru 
  e bine să păstrăm tăcere, 
că nu mai e mare lucru de deconspirat, plus că  
excesul de zel n-ajută la nimic, 
„Ironia moderată” nu mai e la modă, 
  de sobri ce-am devenit, 
  am dat-o dracului!... 

 

 

 

 
 

CU ISTORIE, FĂRĂ ISTORIE 
 

„Ferice de naţia care nu are istorie!” –  
aşa se vor fi văzut lucrurile în veacul 
 când „dottore Beccaria” 
a emis meşteşugita-i „sentenţă”! Păăăi, 
ia să vedem unde se ascunde ăla, 
   „adevărul”: 
naţiunea, naţia (neam, norod, gintă, popor, 
poporime, seminţie, suflare, grămadă...) 
n-are cum bântui pe pământ, sub soare, 
decât în matca unei „istorii”, 
   ea, „istoria” e 
cartea, biografia, fără de care un trib 
  n-are cum figura 
în almanahul corpului nostru ceresc 
 (teribil de... albastru!). 
Fără de nenorocirile, blestemele, farsele 
  unei istorii oarecare 
o naţie, poftim, ar putea trece de fericită, 
numai că istorie fără de cruzimi, 
atrocităţi, monstruozităţi, sălbăticii, 
  mişelii, josnicii, 
 nu s-a pomenit, asta e! 
 ISTORIA, don’ dottore, 
e actul de naştere al oricărei naţii, 
 nu uita, de ce-ai uitat?! 
Fratele meu latin, stând strâmb şi 
  judecând şi mai şi... 
(că aşa-i la noi, în latinitatea 
  ceastalaltă...) 
  zic: 
Înainte de fireasca zămislire, posibil ca 
o naţie, în embrionul ei să fie fe... 
 fe... (foarte) fericită, asta da, 
dar... după naşterea de tot, adio! 
Aşadar, măi neamul prietenului meu DANTE, 
fericită naţia care ARE nu care N-ARE  
  ISTORIE 
(infern, purgatoriu, paradis, infern ... 
  aşa-i frumos şi gustos!) 

 
 

A MAI TRECUT UN AN 
 

Viforniţă, viscol, vijelie,ningău, nămeţi, 
  au crăpat de ger pietrele, 
bătrânii foarte bătrâni credeau c-a venit 
  sfârşitul lumii(multaşteptatul), 
mai tinerii, ăia micii, s-au bucurat, 
  spectacolul a fost de zile mari, 
sfârşitul n-a venit, mai e timp, speranţa 
cică moare ultima, uneori prima (părerea 
   unui sinucigaş). 
A trecut, e cald acum, soare, iarna-i 
departe, se-ntorc migratoarele la cuiburi, 
localnicii caută cu ochii înspre pământ 
  în aşteptarea firului de iarbă, 
ceva se-ntâmplă cu natura, pesemne i s-o 
fi acrit şi ei de-atâtea ravagii, 
s-o fi apropiind totuşi mântuirea lumii?! 
Acu’deodată-i primăvară, ne bucurăm 
că suntem, dar e păcat: a mai trecut un an. 

 

 
                      CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

CALISTRAT COSTIN – 70
Născut la Bacău, 30 ianuarie 1942. Şcoala primară şi Liceul, în oraşul natul. Facultatea de 

filologie (secţia – limba şi literatura română) a Universităţii „Al.I. Cuza” Iaşi (1965). De-a 
lungul anilor a lucrat în presa culturală („Ateneu”), a fost bibliotecar, asistent universitar, 
secretar literar şi/sau director al Teatrului de Animaţie şi al Teatrului „Bacovia” din Bacău. în 
prezent este preşedintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. Publică (începând 
cu anul 1966) în revistele „Tribuna”, „Steaua”, „Ateneu”, „Cronica”, „Orizont”, „Luceafărul”, 
„Convorbiri literare” ş.a. Debut în volum: Planete (versuri), Junimea, 1974. Bibliografie 
consistentă: 15 volume de versuri (cea mai recentă apariţie: La un pahar de neant 
(TipoMoldova, Iaşi, 2011), trei volume de proză, traduceri (din Tristan Tzara, Pierre Morency), 
două cărţi de literatură umoristică, versuri scenice pentru teatrele de păpuşi şi teatrele de proză 
(Cantemir, Perrault, Oscar Wilde ş.a.). 

Calistrat Costin figurează în dicţionarele academice şi de autor, precum şi în câteva istorii ale literaturii române apărute 
în ultimii ani. A primit premiul „George Bacovia” pentru poezie al revistei „Ateneu” (1998). 

 

 

„Încă de la debutul cu PLANETE (1974) era limpede că inteligenţa de tip speculativ şi spiritul ironic 
prevalează în cazul lui Calistrat Costin” /-/ SATIRĂ DUHURILOR MELE, subintitulată parodii şi nu prea, 
efectiv cea mai bună carte a lui Calistrat Costin şi o apariţie relativ frapantă în contextul poeziei 
contemporane, un amestec bizar de poezie umoristică, notaţii pătrunzătoare despre viciile lumii moderne, 
alegorii, fabule, inserţii parodice şi fulgerări moralizatoare, totul sub un regim de ironie acută, de zeflemea cu 
subsol grav, într-o scriitură narativă, cu subtilităţi semantice şi fonetice, cu desfăşurări hiperlogice /-/ în fine 
cu umor insinuant à la Mitică definind „insolitul formulei”.  

Laurențiu ULICI 
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Undeva, la graniţa de răsărit a marii împărăţii europene, se afla o 
cetate cu ziduri cam bortelite, cârmuită de un pârcălab îmbrăcat din cap 
până-n picioare cu straie marca „Armani”. Totul la el era „Armani”, chiar şi 
chiloţii, până şi elasticul de la chiloţi. 

Şi într-o luminoasă zi de vară, trompetiştii ocârmuirii s-au aşternut pe 
suflat cu foc în alămurile lor care luceau ca aurul turcesc, pentru a vesti 
naşterea unui aeroport. Era o naştere îndelung aşteptată, o naştere grea, 
înfăptuită nu în condiţii naturale, ci în eprubetă, fiindcă cetatea nu rămânea 
însărcinată la această investiţie. 

Pentru că evenimentul era de-o importanţă copleşitoare, cele mai 
competente ursitoare au fost solicitate prin fax să consulte bebeluşul şi să 
decreteze ce viitor îl aşteaptă. Ceea ce ele au şi făcut, căci asta le era 
meseria. La urmă, au cuvântat cu diplomaţie, afirmând că „micuţul va fi ceea 
ce nici un aeroport din lume n-a mai fost vreodată”. „Un aeroport 
nemaipomenit”. 

„Un aeroport nemaipomenit”? Asta era de bine, sau de rău? Pârcălabul, 
mândrul părinte cu flori în mână, cum duc toţi taţii la maternitate, ardea de 
nerăbdare să afle mai multe despre soarta nou-născutului.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar ursitoarele, care aveau în paralel şi job-uri de vrăjitoare, au 

şters-o englezeşte, nu înainte de a-şi încasa cecurile cu mulţi de zero 
în coadă. S-au evaporat spre alţi sugari, care îşi aşteptau în scutece 
pronosticurile de viaţă. 

În piaţa publică, sărbătoarea s-a încins la focul de tabără al 
entuziasmului general, reunind cetăţeni de tot felul. Se adunaseră 
acolo de-a valma femei şi bărbaţi, bătrâni şi tineri, săraci şi avuţi. 
Animaţi de petrecerea cu dansuri din buric, cu berbecuţi fripţi, vin de 
un dolar litrul şi focuri de artificii, nu s-au mai putut ţine şi au izbucnit 
în urale. Vestea că aeroportul, abia venit pe lume, va fi 
„nemaipomenit”, aproape că le topea inimile. 

Ursitoarele, mai ales acelea cu studii universitare, ştiu ele ce 
spun. De pronosticul lor înflăcărat, oamenii şi-au atârnat, ca într-un 
cuier cu sute de mii de agăţători, speranţele de mai bine. Adio, 
drumuri prăfuite şi căi ferate cu trenuri leneşe ca melcul! Un aeroport 
înseamnă business cu ţări străine, înseamnă turism, înseamnă 
dezvoltare economică. Înseamnă – într-un cuvânt rapid şi impunător 
ca un avion marca „Boeing 727” - PROGRES. 

Începutul era unul de basm. Aeroportul – bucălat, rozaliu şi 
frumos ca rupt din soare – părea la înălţimea aşteptărilor. Sugea cu 
poftă din biberonul cu kerosen sau de la sânul plin de combustibil cu 
cifră octanică mare al doicii, gângurea candid silabe inofesive şi se 
juca în ţărână cu avioane mici, ca de hârtie. Le prindea de buric, cu 
mânuţa lui pufoasă ca o gogoaşă cu zmeură de 50 de cenţi bucata, şi 
le trimitea pe distanţe scurte, de ici până colo. Iar avioanele zburau 
cum puteau, mai mult pe aripile vântului decât prin strădania propriului 
motoraş, către alte oraşe-cetăţi ale ţării. 

Micul aeroport era, judecând strict medical, un aeroport-copil normal. 
 Dar una câte una, lunile se grupau câte 12 şi formau ani, care se 

pierdeau în zare, precum şirurile tomnatice de cocori, precum huruitul 
motoarelor de avion de pe cer. Curând, nedrept de curând, a devenit 
clar pentru toată suflarea cetăţii că aeroportul era infestat cu un 
groaznic blestem. 

Un blestem groaznic, din acelea care prefac sângele în gheaţă. 
Un blestem aflat pe culmea blestemelor, blestemul suprem! Blestemul 
de a nu creşte, de a nu se dezvolta normal, de a rămâne un piticot. 

Cei mai mari specialişti în blesteme, unii chiar doctori docenţi, 
care predau istoria blestemelor la universităţi de prestigiu, au căzut de 
acord că, pentru un aeroport, oricare ar fi el, nu există pacoste mai 
mare decât să rămână mărunţel, cu creştetul cât masa.  

Căci la ce poate fi bun un aeroport pitic? Cel mult pentru basmul 
„Albă ca zăpada”, ca să aibă de unde decola şi unde ateriza 
aeronavele destinate piticilor. Dar şi pentru asta trebuiau aprobări de 
la toate generaţiile anterioare, care cunoşteau basmul în forma lui 
clasică, lipsit de aeroport. Ca să nu mai vorbim de faptul că Albă ca 
Zăpada n-ar fi încăput în avion şi ar fi rămas pe dinafară, scăldată de 
lacrimi, privind cum piticii ei dragi dispar în zare. 

Celelalte aeroporturi de vârsta lui decolau firesc pe căile aeriene ale 
vieţii. Creşteau armonios, se dezvoltau normal intelectual şi fizic. Căpătau 
burse din străinătate, învăţau limbi străine şi schimbau, uşor-uşor, avioanele-
jucării pe aeronave adevărate, din ce în ce mai mari, ajungând cu 
îndrăzneală la parametrii celor supersonice. 

Pe când aeroportul nostru continua ca un prostuţ să gângurească în 
micul lui ţarc de joacă. Sugea continuu, ca un haplea, din suzeta care se 
arăta din ce în ce mai caraghioasă pentru vârsta lui. Dinţii de lapte, care abia 
îi crescuseră, nu dădeau niciun semn că ar avea de gând să-i cadă. 

De educaţia lui se ocupau ingineri celebri şi profesori renumiţi de 
la universitate. Cu toate astea, nimic constructiv nu reuşea să înveţe. 
Anii treceau, el rămânea corigent la toate materiile şi nu reuşea în 
ruptul capului să treacă în clasa superioară. Avea nota „patru” la toate 
materiile şi abia de reuşea să rupă câteva cuvinte în limba natală. 

De învăţat limbi străine, nici nu putea fi vorba. 
El la atâta se pricepea: vara alerga în pantaloni scurţi pe mica 

pistă de decolare şi azvârlea bezmetic în aer cu avioane şi elicoptere 
mici, de hârtie şi de plastic. Pentru ca puţinii pasageri să încapă 
înăuntru, erau daţi la intrare cu un spray special, care îi micşora 
simţitor, făcându-i cât nişte pitici. Odată, pe când pasagerii coborau 
din avion, au fost zăriţi de un căpcăun miliardar, care trecea 
întâmplător pe acolo. Deoarece căpcăunul căuta nişte pitici 
ornamentali de grădină, i-a confiscat pe toţi, plătindu-i aeroportului o 
acadea de 25 de cenţi bucata.  

 
 

Dar marea bucurie a micului aeroport era pe timp de iarnă. Atunci, 
ostenit de joacă, îşi căuta un culcuş călduros şi adormea dus, ca un 
ursuleţ nătâng, mulţumit de viaţă. 

Încet-încet, sacul cu iluzii al cetăţii a ajuns la fund, Nădejdile de 
progres pieiră una după alta, iar o cruntă depresie acoperi ca o pâclă 
deasă cerul cetăţii. Populaţia trăia în tristeţe, în frunte cu pârcălabul. 

Într-o zi, acesta a fost cuprins de o furie în care frustrările se 
zvârcoleau ca şerpii turbaţi ai deşertului. Privea năuc spre cer, când a 
izbucnit într-un plâns isteric cu sughiţuri, pentru că şi pârcălabii plâng, dar 
numai atunci când este cazul.  

De supărare, şi-a făcut ferfeniţă straiele marca „Armani”, uniforma 
pârcălabilor din ţinutul acela de răsărit. De parcă n-ar fi fost destul, şi-a 
zdrobit de pista cu hârtoape a aeroportului ceasul său elveţian, marca 
„Longines”. Fără costumul elegant, cu pleoapele trase în jos de plumbul 
nopţilor nedormite, bietul om venea la serviciu acoperit cu o pătură 
miţoasă de lână. Aceasta îl apăra de frig şi îi acoperea cât de cât 
goliciunea trupului, lăsând totuşi la vedere două picioare nemaipomenit de 
păroase. Să nu se creadă însă că a stat cineva cu mâinile în sân, în faţa 
cruntului blestem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prin ordin vestit de aceiaşi trompetişti ai cetăţii, toate resursele umane şi 

financiare locale au fost mobilizate. S-au alocat grămezi de aur din visterie, 
încercându-se cele mai ingenioase soluţii pentru a scăpa aeroportul de 
blestemul de a nu creşte.  

Au fost chemate crăiese din Finlanda şi din alte ţinuturi nordice, ca 
să îl ştampileze cu vraja sărutului lor magic şi să îi deznoade sângele 
din cleiul care îi bloca mersul înainte. Au fost solicitate vrăjitoare 
irlandeze şi vraci africani, ca să-i dea de deochi. Au fost găsiţi pe 
internet terapeuţi chinezi, maeştri neîntrecuţi în masaj la tălpi şi în 
acupunctură... 

Toate au rămas în zadar, fără vreun efect, cât de mărunt, exceptând 
poate masajul la tălpi, care l-a gâdilat până la leşin. Aeroportul nu 
creştea şi pace. El ştia una şi bună: să se joace toată ziulica, pe pista 
transformată în tăpşan. Îmbrăcat în pantalonaşi scurţi de culoare verde 
cu buline roşii, cu o beretă de marinar peste ciuf, arunca spre cer 
avioane şi elicoptere mici, care abia îşi ţineau echilibrul pe cer. 

Aeroportul care nu creştea ajunsese ruşinea oraşului. A oraşului, a 
judeţului, a ţării, a marii împărăţii europene.  

Atâta de pricăjit şi prostuţ era, încât de neunde o familie stranie a 
găsit de cuviinţă să se stabilească în perimetrul lui. Nici bine nu se iţise 
soarele pentru a stropi cu aur o zi de septembrie, că din tufişuri a apărut 
o doamnă mistreţ foarte prezentabilă. Şase godaci tărcaţi o urmau în 
tăcere şi în totală disciplină, arătând că sunt foarte bine educaţi. 

Era o doamnă mistreţ divorţată recent, deoarece căsnicia ei nu mai 
mergea bine. De fapt, căsnicia sa nu mai mergea deloc, pentru că soţ îi 
era un mistreţ faimos, care juca fotbal la un club profesionist. 

Orgolioasă, mistreaţa şi-a împachetat într-o zi lucrurile şi a plecat de 
la ferma unde locuia. S-a strecurat într-un camion care transporta oi şi a 
ajuns noaptea în oraş. Ştia că pe aici e un aeroport bătut în cap cu 
leuca. Doamna mistreţ era foarte bine informată, fiindcă asculta zilnic 
ştirile pe CNN. În plus, ştia să cânte la clarinet, potrivind câte un 
acompaniament muzical pentru orice ştire mai interesantă. 

Locul, un paradis de linişte, i-a plăcut. A despachetat repede şi s-a 
stabilit într-o vizuină, amenajată lângă pista de decolare şi aterizare. 
Ziua, godacii tărcaţi zburdau inteligent pe pistă, în timp ce mistreaţa 
citea revista „Cosmopolitan”, bea un cocteil de suc de sfeclă, îşi dădea 
unghiile cu lac roz sau cânta la clarinet. 

Uneori, aţipea cu un pai în gură, şi atunci îşi chema godacii acasă. 
Când un porc, fie el şi sălbatic, ţine un pai în gură, e semn că vremea se 
va răci. Doamna mistreţ ştia asta, căci asculta ştirile CNN şi cânta la 
clarinet. În plus, dezlega integrame. 

Doamna mistreţ avea un sentiment de securitate. Cât timp 
aeroportul nu creştea, nu o păştea nici un pericol. Cu puţin noroc, va 
întâlni pe aici un mistreţ responsabil, posesor de puţină burtă, cu care să 
îşi refacă viaţa. Revista „Cosmopolitan” sfătuia cititoarele aflate în 
situaţia ei să nu depună armele. 

E un lucru stabilit că nu există obstacol pe care ştiinţa să nu îl poată 
sări, mai devreme sau mai târziu. După studii de câţiva ani, un colectiv 
de oameni de ştiinţă chinezi a dezlegat misterul aeroportului. Mai bine 
zis, misterul bolii care îl împiedica să crească. 

Era o boală care nu se mai întâlnise la un aeroport, ba nici măcar la 
vreo gară sau autogară. Pe deplin meritat, grupul respectiv a fost 
nominalizat pentru a primi prestigiosul premiu Nobel. 

S-a stabilit aşadar că aeroportul nu creştea, pentru că nu vroia să 
crească. Atât de bine se simţea în anii leneşi ai copilăriei, încât creierul 
său trimisese spre corp interdicţia de a se dezvolta normal. Era mai la 
îndemână să fie întreţinut de alţii, decât să devină adult şi să-şi câştige 
singur existenţa. 

Niciodată în istoria omenirii nu se mai văzuse un aeroport atâta de 
egoist. Fiindcă menirea aeroportului e să-i slujească pe oameni, nu 
binele personal. 

Nu se ştie cum colectivul de savanţi a inventat vaccinul care a 
vindecat aeroportul de încăpăţânarea de a nu creşte. Se spune că, 
înainte de a pleca din mintea şi din corpul lui, misterioasa boală a pufnit 
cu dispreţ: 

– Eu leneş mai mare ca ăsta nu am văzut ! 
Până şi boala se săturase de el.   
A doua zi, aeroportul s-a trezit buimac şi a văzut echipe de 

constructori venind la el cu excavatoare, betoniere şi alte utilaje. Cea 
mai nefericită a fost doamna mistreţ, care a fost silită să-şi ia tălpăşiţa, 
urmată de cei şase pui ai săi, foarte bine educaţi. 

 

 
 
 
SONETE de 
Adrian Munteanu 
 

CÂT ÎMI DORESC SĂ-MI PORT  
CLIPA-N ZĂBAVĂ 

Cât îmi doresc să-mi port clipa-n zăbavă, 

Să ţin departe verbul ce-o despică, 
Ochind spre tâmpla vremii, fără frică, 
Cu-n glonţ coclit făcând din timp epavă. 
 
Mă dau tăcerii ce un zid ridică. 
Culcat pe braţul moale de otavă, 
Veghez ca şoimul cu privirea gravă 
Să nu mai cadă, frânt de o alică. 
 
De vreau război, cânt vântu-n ram adie, 
Să nu se-aştearnă tihna-n trup uşor, 
De nu mai cred în fraged rug de vie 
 
Ci în arşiţa ce-a sleit un zbor, 
Voi fi târât de spaime pe vecie, 
Să ar, umil, un pustiit ogor. 

 
 

O SULIŢĂ ÎNFIG ÎN PLEOAPA SERII 

O suliţă înfig în pleoapa serii 

Sub care taina patimii e trează. 
Mă lupt ca Horus când îl săgetează 
Pe Seth prin bezne fremătând puzderii. 
 
Mă-neacă pâcla care-nveştmântează 
În umbre fără trup corăbierii. 
Rup vălul mut, al poftei şi-al durerii, 
Ce încă-n ceasul vlăguit vibrează. 
 
Din orizonturi se prelinge sânge 
Şi raze-nvinse au căzut perechi. 
Tăcerea-n grota viciilor plânge, 
 
Ţipăt rănit se-mplântă în urechi, 
Iar îngerul ciclop etern răsfrânge 
Adâncul pur al zărilor străvechi. 
 
 

ÎNVĂLUI UMBRA ORELOR FIRAVE 
 

                                      domnului Daniel Drăgan 

Învălui umbra orelor firave 

Cu taina frunţii-n ierburi moi înfrântă. 
Sfieli de frunze licărind descântă 
Albii subţiri înfiorând enclave. 
 
Smerite vrăbii-n ramuri nu mai cântă 
Smulgând tăceri ce-au devenit epave 
De raze frânte-n clipe lungi şi grave 
Când linişti dulci din cer binecuvântă. 
 
Se risipesc aromele în dodii 
Cu gust trândav de afin şi absint. 
S-au copt deplin hotarele prin rodii 
 
Ademenite-n temător alint 
Iar faunul cântând din nai sub zodii 
Vrăjeşte trist pădurea de argint. 

 

 
  CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

basmul micului aeroport  
proză de Cătălin MIHULEAC 

care rămânea pitic

S-a născut în Şcheii Braşovului, la 21 august 1948. Absolvent 
al Facultăţii de Limba si Literatura Română, la Constanţa (prof. 
Cornel Regman, asistent Marin Mincu). Autor al volumelor: 
Tăcerea clipei (Sonete 1), Ed. Arania, Braşov, 2005; Casa fără 
ziduri (Sonete 2), Ed. Arania, 2006; Paingul orb (Sonete 3), Ed. 
Arania, 2007; Ferestre în cetate (Sonete 4), Ed. Arania, 2008; 
Femeie!… (Sonete 5), Minerva, București, 2009; Orele tăcerii, 
Dacia XXI, Cluj-Napoca, 2010; 7, Ed. Arania, 2011. A.M. este 
organizator de evenimente culturale, actor şi membru fondator al 
grupului Caii Verzi de pe Pereţi, cu care desfăşoară, la Braşov, o 
activitate culturală intensă, cu programări lunare ale unor autori 
importanţi din spaţiul literaturii româneşti.  
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un hidalgo 
întârziat 

 

Când poposea pentru prima dată în „dulce târg al Ieșilor”, în toamna 
anului 1945, spre a se încadra asistent la Filologia Universității din Copou, 
Ștefan Cuciureanu avea o carte de vizită care îl prezenta ca fiind un aspirant 
imbatabil: serioase studii universitare la Cernăuți, membru al cunoscutei 
Accademia di Romania din Roma, unde a studiat doi ani, având un doctorat 
făcut acolo cu renumitul romanist Giulio Bertoni, câțiva ani de profesorat la 
prestigioase licee bucureștene, o frumoasă experiență ca redactor la 
„Convorbirile literare” de sub conducerea lui I.E. Torouțiu, cu două plachete de 
versuri – Poem dacic și Vouă și mie duhovnicie – și cu un număr apreciabil de 
studii și recenzii în portofoliu, și, pe deasupra, purta în buzunar și o călduroasă 
recomandare din partea lui Vicenzo de Ruvo, de la lectoratul italian, care 
fusese impresionat de vasta sa cultură și de acuratețea limbii italiene pe care o 
vorbea. Toate acestea la un loc constituiau chezășia faptului că bărbatul pe 
care Gavril Istrate, decanul de pe atunci, îl întâlnea în fața secretariatului 
facultății avea să se impună în scurt timp în lumea universitară atât ca om de 
știință, cât și ca dascăl cu vocație.  

În acele vremuri când conferințele publice erau evenimente așteptate 
de intelectualitatea ieșeană, Ștefan Cuciureanu avea să cucerească inimi, 
să subjuge afectiv, fără a naște adversități, și să-i fie recunoscută public 
impresionanta cultură, deosebitul talent oratoric, spiritul ascuțit, umorul fin.  

Fire jovială, cu o bonomie afișată fără reținere, povestitor cu har, 
elocvent și cald, de un farmec cuceritor, avea să-i fie căutată compania de 
către toată boema ieșeană, pe care o accepta cu mare plăcere.  

Uneori, în postura cutezătorului hidalgo don Quijote de la Mancha, în 
lupta cu morile de vânt ale regimului vremurilor respective, poate din cauza 
multor bătălii a căror soartă era hotărâtă de capii vremurilor și care, pentru el, 
erau pierdute ab initio, își îneca deziluzia și amarul în câte un pahar de vin, 
fapt reținut în documentele de la dosarul său de personal de la Universitate. 
Într-o referinţă din 1956, Iordăchescu, şeful serviciului contabilitate al 
Universităţii, scria: „Singura lui slăbiciune este băutura. Nu bea în fiecare zi, 
însă din când în când trage câte un chef de pomină”, iar Teoctist Galan, 
neobositul corector al Analelor Universității, afirma că „Se lasă antrenat din 
când în când la băutură (niciodată singur), achitând de cele mai multe ori 
singur consumaţia”. Chiar și rectorul Ion Creangă, în 1968, preciza: „Consumă 
uneori băuturi alcoolice, dar fără ca aceasta să aducă vreun prejudiciu în 
activitatea sa profesională”. 

Caracterizându-se într-o autobiografie pentru dosarul personal, făcând un 
fel de mea culpa, Profesorul notează cu privire la viaţa boemă pe care o ducea 
în anii respectivi: „Îmi place, uneori, un pahar de vin mai mult, nu din patimă, ci 
din sociabilitate, răzbunând parcă viaţa-mi săracă de odinioară (…). Nu sunt 
un om ambiţios, nici carierist, ci blând şi iubitor de oameni, viaţa mea poate 
constitui obiectul unui roman şi într-o bună zi îmi voi scrie amintirile dureroase. 
Mă cunoaşte multă lume, tocmai datorită sociabilităţii firii mele”.  

Această slăbiciune i-a adus şi un mare necaz, din care doar el va fi ştiind 
cum a ieşit. Conform unei Note de relaţii a Serviciului Cadre al Universităţii 
„asupra comportării şi atitudinii nedemne ce a avut-o tov. Cuciureanu Ştefan, 
lector cumul la Facultatea Istorie – Filologie Universitatea Iaşi”, din care rezultă 
că în seara zilei de 26 octombrie 1959, cu prilejul unui banchet organizat la 
Casa Universitarilor cu ocazia Zilei Universităţii din Iaşi, la care au fost invitaţi 
atât membri ai corpului didactic, cât şi reprezentanţi ai Sfatului Popular din Iaşi, 
după o vizită la Victor Crăciun, și el cadru universitar, unde vinul se va fi băut 
cu pocalul, ca pe vremea voievozilor, până când Bachus i-a luat în custodie, a 
ținut morțiș să participe la masa festivă, deși s-a încercat oprirea lui. Iritat de 
acest fapt, a intrat forțat și, conform documentului, a zis,: „Ce este cu 
caraghioşii aceştia? Asta este masă? Dacă i-ar vedea americanii s-ar… de 
râs”. O astfel de afirmație, în vremurile consilierilor sovietici, nu putea trece… 
neauzită!!!  

Boema ieşeană de după război, care număra, printre alții, pe Ion Istrati, 
George Lesnea, Corneliu Baba, Florin Mihai Petrescu, Florea Rarişte, Aurel 
Leon, Dumitru Ignea, Nicolae Barbu, dar şi mai tinerii Ioanid Romanescu, 
Daniel Lascu şi mulţi alţii, a „asimilat” repede pe intelectualul subţire, dispus 
oricând să recite din Dante, Petrarca, Ariosto, Tasso, ori să scandeze din 

 

Ovidiu sau Horaţiu, să reproducă pasaje întregi din De bello galico în latină, să 
povestească despre aventurile proprii ca despre cele ale cutezătorului hidalgo 
don Quijote de la Mancha şi multe altele. Mintea sa astută – cum i-ar plăcea 
să spună – l-a făcut să-i fie căutată mereu compania. Şi agapele la care 
participa, fie prin cramele podgoriilor de la Copou ori de pe Bucium, fie prin 
crâşme precum „La Vidraşcu – Viaţă Lungă”, din dealul Copoului, la 
„Mavropol” şi la „Zissu” din Piaţa Sf. Spiridon, prin vestitele localuri ale 
Iaşului – Trei Sarmale, Bolta Rece, Traian – sau alte „bombe” îmbâcsite de 
fum şi miros acru de igrasie precum TBC-ul (Tutun – Bar – Cafea) din 
capătul străzii Lăpuşneanu, ori altele cu pretenţii ca cel de la revista 
„Cronica”, din „buricul târgului”, erau veritabile şezători literare, căci, pe 
lângă aprinse dezbateri literare, adesea se încingea câte un concurs ad-hoc 
de epigrame, în care Cuciureanu excela uneori, așa cum îl surprindem în 
Inscripţii: „Fiecare-şi are partea:/ Scrie Lesnea George cartea./ Foaia sare 
ca să-l pupe,/ Când peniţa i se rupe”. sau când un conviv trebuia atenţionat 
asupra comportamentului, Profesorul pune în rimă următoarele: „Cu purtare 
grosolană/ Greu îţi vei atinge ţelul./ Maniera cilibie/ Insului îi place felul”. 

La o astfel de agapă, pictorul Corneliu Baba avea să-i facă un portret, 
pe care l-a păstrat cu multă grijă. Despre acel moment, Onesim, fratele 
Profesorului, dăruit și el de muze, îşi aminteşte: „Era într-o seară de iarnă a 
anului 1948, în Iaşul bântuit încă de foametea postbelică. Ne-am aşezat la o 
masă cu bădiţa Ştefan, să ne mai încălzim. Lângă geam, vecini cu noi, erau 
profesorii de la Bellearte, veseli, în frunte cu simpaticul Nicolae Popa. 

Afară viscolea, dar înăuntru era cald şi voie bună, vorba lui Goga: «La 
orândă-i o beţie/ Straşnică în astă seară,/ Nimeni nu mai vrea să ştie/ Ce 
viforniţă-i afară». 

«Ia tragei tu o doină», îmi spuse bădiţa. Şi am început cu Răsunet de la 
Crişana a lui Ion Vidu. O ştiam din 1944, când am luat premiul I cu corpul 
refugiaţilor bucovineni în Banat, pe Malul Mureşului, lângă Săvârşin. A fost o 
mare serbare la care a participat şi familia regală, invitată de baronul Stârcea – 
Mocioni, ca organizator. 

În timp ce cântam în seara aceea, s-a aşezat, discret, lângă noi, 
profesorul Corneliu Baba şi a început să deseneze. Nu i-a plăcut cum am ieşit 
eu din profil şi a vrut să rupă desenul, dar eu am insistat să-l lase aşa. A 
continuat apoi cu mine din altă poziţie, după care l-a desenat pe bădiţa Ştefan 
din profil. Acum, când au trecut o sută de ani de la naşterea marelui pictor (18 
noiembrie 1906), mă gândesc la seara în care doina lui Vidu i-a răscolit 
sufletul; căci, născut la Craiova, era «fiul unui cunoscut pictor bănăţean», după 
cum ne spune Eugen Şileriu”. 

Uneori exersând în sportul său preferat: pescuitul cu undiţa, fie pe Prut, 
pe lacul Ciric, pe alte bălţi din jurul Iaşului, ori vara, la mare, în vizită la fratele 
său Onesim, când „Am făcut o nemaipomenită mortalitate printre guvizi şi am 
experimentat ţaparina la scrumbie”, după cum scria pe o ilustrată trimisă de pe 
litoral, în vara lui 1965, profesorului Gavril Istrate. La întoarcerea de la pescuit, 
din satele de pe Prut, absolut de fiecare dată, dăruia câte unui copil dintr-o 
familie numeroasă de oameni necăjiţi întreaga captură de peşte. 

Nopţi întregi, la un pahar de vin, îşi încărca bateriile depănând cu 
bădia Gheorghe Velişcu, cel poreclit Ghiţă Loz în Plic – vânzătorul de 
lozuri –, amintiri din anii petrecuţi în satul natal împreună cu alţi copii 
care aveau să devină nume mari în spaţiul bucovinean, dacă amintim 
fie şi numai pe istoricul Ilie Corfus şi pe geologul Liviu Ionesi, ori din 
cele savuroase, trăite în Italia. 

Despre un astfel de moment, poetul Nicolae Turtureanu 
povesteşte: „Tot acolo, la Casa Universitarilor Iaşi, aveam să petrec, 
mult mai târziu, minunate ore cu profesorul de Romanistică, Ştefan 
Cuciureanu, domn' Fănică între convivi, doxat, dând cu tifla 
conveniențelor, pitoresc si melancolic într-un mixaj inenarabil. Odată l-
am aflat, la restaurantul «Traian», stând la prelungită vorbă cu un 
vânzător de loz în plic, un ins rotofei şi guraliv, care-şi făcea veacu' prin 
Piața Unirii. Rotofeiul fusese la fiica lui, în Italia, şi încerca să-i nareze 
lui domn' Fănică ce şi cum e pe-acolo. Dar n-apuca să articuleze un 
sfert de propoziţie, că domn' Fănică prelua... mingea şi îi ţinea o 
adevărată prelegere. Vânzătorul îl asculta smerit şi umilit. Sublimitatea 
absurdului venea din faptul că profesorul îi vorbea în italiană, iar 
«lozarul», evident, nu ştia boaba...”     

Într-o discuţie pe care am avut-o cu profesorul Gavril Istrate, 
domnia sa a vorbit despre seminariile de „socializare” făcute ca urmare 
a recomandării Ministerului prin anii 60 ai secolului trecut. Ne-a povestit 
cum îşi aducea grupa de studenţi acasă, în biblioteca sa, unde le arăta 
studenţilor ediţii vechi din autori reprezentativi ai Şcolii Ardelene, ediţii 
princeps ale clasicilor literaturii noastre, autografe celebre, le vorbea 
despre anii săi de studenţie etc. 

Profesorul Ştefan Cuciureanu, neavând o situaţie locativă 
adecvată unei astfel de conduite, şi-a luat studenţii şi a făcut multe 
seminarii prin Parcul Copou sau cel al Expoziţiei, fie la câte o cofetărie 
sau chiar la o ... bere. Această modalitate de a lucra cu studenţii, se 
pare, a dus la obiceiul de a lipsi uneori de la îndatoririle profesiei.  

Ne povesteşte profesorul universitar Constantin Frâncu că, 
student fiind, trebuia să dea, împreună cu colegii săi de grupă, ultimul 
examen al unei sesiuni, cel de romanistică, şi cum Profesorul nu venea, 
l-a căutat, împreună cu ceilalţi studenţi, prin localurile Iaşului, dar l-au 
găsit la pescuit pe malul Ciricului şi, astfel, proba a putut fi susţinută.  

Deşi s-a afirmat ca profesorul Cuciureanu „nu lipsea de la lecţii şi 
nu întârzia”, din reacţia decanului Gavril Istrate se înţelege altceva: „Alţi 
elevi au adus laude «nedrepte» fără să le fi cerut cineva acest lucru. Ce 
încredere mai poţi avea în cineva care scrie textual: nu lipsea niciodată 
la curs, când se ştie că la capitolul acesta lăsa de dorit câteodată? Era 
un obicei care-şi avea tradiţia în viaţa universitară din Cernăuţi. Dar 
omul care i s-a conformat în cea mai largă formă a fost profesorul de 
filosofie Ion Petrovici, de la Iaşi, care locuia în Bucureşti şi venea o 
dată pe lună, când nu-şi preda cursul, ci făcea câte o conferinţă despre 
Kant, despre Schopenhauer ori despre Bergson, anunţată din timp de 
ziarul local”.  

Incomparabil causeur, Ştefan Cuciureanu poate fi considerat ca 
ultim reprezentant al unei boeme universitare sui – generis, un punct de 
referinţă la care se raportează mulţi dintre contemporanii săi și care 
exclamă sincer: „Cum să nu preluăm – cu nonşalanţă – ceva din 
impasibilitatea inconfundabilului magistru Cuciureanu!”, aşa cum o face 
şi scriitorul Val Gheorghiu.  

   Vasile DIACON 
 

EMINESCU 
ÎN EXEGEZA LUI ŞTEFAN CUCIUREANU 

 

Sunt cercetători ai fenomenului spiritual care, datorită înzestrării 
intelectuale şi afective, dispun de posibilităţi multiple de manifestare 
în sfera culturii. Ştefan Cuciureanu a fost unul dintre aceştia. Bun 
cunoscător al limbii lui Horaţiu, ca şi al principalelor limbi şi literaturi 
romanice, profesorul, cu profilul său de efigie romană, părea o 
adevărată întrupare a spiritului latin. Sunetul unui cuvânt rostit pe 
malurile Tibrului reverbera multiplicat nu numai în limbile care au 
descins din latina populară, ci şi în valorile semantice pe care el le-a 
primit de-a lungul vremii din literaturile acestora. Nu este de mirare 
deci  că, prin bogăţia cunoştinţelor şi farmecul comunicării, Ştefan 
Cuciureanu izbutea să câştige admiraţia şi respectul celor care l-au 
ascultat, încă din primul moment. Erau extrem de rare intervenţiile 
sale (la catedră sau în publicistică) în care să nu invoce prestigiul 
moral şi estetic al marilor lui modele, Dante şi Eminescu. Primul, 
autor al monumentalei Commedia, în care a cuprins deopotrivă cerul şi 
pământul, „istoria şi ficţiunea, realitatea şi mitul, ştiinţa cu teologia, 
iubirea şi ura, păcatul cu virtutea” (vol. II, p. 278), celălalt, rămas, prin 
adâncimea gândului şi armonia versului său ,„simbioză sublimă a 
fiinţei româneşti dintru început peste veacurile nesfârşite” (vol. II, p. 
288)1. Opera lui Eminescu a constituit, pentru Ştefan Cuciureanu, 
prilej de numeroase studii şi articole. Pretutindeni însă, indiferent de 
mărimea lucrării, fiecare afirmaţie se caracterizează printr-o rigoare 
ştiinţifică exemplară, specifică exegezelor savante. Astfel, în studiul 
Reflexe eliadiste în poezia de început a lui Eminescu, autorul probează, prin 
compararea unor cuvinte sau fragmente din operele lui Eliade şi 
Eminescu, influenţa „părintelui literaturii române” asupra limbii 
tânărului poet. „Două vocabule”, regia şi astut permit stabilirea unor 
filiaţii între expresia verbală a celor doi autori. Exemplele care 
urmează nu pot fi decât concludente: „Cad (dracii) răpezi nouă zile; 
căderea se iuţeşte/Din regie în regii mai repezi vâjâesc.” (Căderea 
dracilor); „Şi somnul frate-al morţii, cu ochii plini d-eres,/ Prin regia1 
gândirii ne-nfiinţate trece”. (Mureşanu). „Ceea ce putem afirma  – 
scrie Ştefan Cuciureanu  – e că regia, folosit mai întâi de reprezentanţi 
ai Şcoalei ardelene, este „rumânizarea” lui regio din limba latină şi se 
întâlneşte frecvent la Eliade”. (vol. II, p. 13). De asemenea – şi aici 
consemnăm o observaţie semantică foarte subtilă – cuvântul astut, 
provenit din latină sau mai curând din italiană, este utilizat de poet 
numai „cu sensul pe care îl are la Eliade” (viclenie) şi se raportează cu 
precădere „la fapte istorice şi sociale”: „…Când însă societăţile se 
conrup... cei mai tari sau mai astuţi supun şi împilă pe cei mai debili şi 
mai creduli…” (Echilibrul între antiteze ). „…Invidia şi ura botează-
le virtuţi,/ Numeşte brav pe gâde, isteţi pe cei astuţi…” (Mureşanu). 
În ceea ce priveşte formele, se menţionează: genetivul franţuzesc 
(Cerul de Egipet), dativul cu ia, cu plurale ca stânce, dumbrave etc., 
gerunziul în funcţie adjectivală (undele muginde), omiterea şi 
întrebuinţarea pleonastică a formelor articolului al, posesivul redat 
prin dativul aton al pronumelui personal, ca în limba veche (viaţa-mi)  
etc. Abordarea altor probleme ridicate de textele eminesciene este 
făcută cu aceeaşi exigenţă. Disputa privind forma versului enigmă din 
Floare albastră,Totuşi (Totul )este trist în lume!) este soluţionată, pe 
temeiul creditului acordat ediţiei Fraţilor Şaraga (elaborată, conform 
mărturisirii lui Xenopol, după manuscrisele poetului) şi pe cel al 
analizei mişcării sentimentului, în favoarea lui totuşi: „Totuşi stă… în 
poezie la locul său constituind concluzia ei logică: termenul exprimă 
într-un ton minor, de cumpănire tristă a destinului, o filozofie 
personală” (vol. II, p. 153). În mod similar, comparând textul mai 
multor poezii (Făt-Frumos din tei, Povestea teiului, Singurătate, 
Departe sunt de tine, Înger şi demon), apărute în Convorbiri literare, 
ediţia Fraţilor Şaraga etc., Ştefan Cuciureanu este de părere că deşi 
„întrebările persistă” în lipsa manuscriselor, „lucrul principal este 
restabilirea, măcar aproximativă, a adevărului despre Eminescu” (vol. 
II, p. 159). O însemnare a poetului ( Io amo la lingua italiana perche 
ella è la musica di più grande maestro di mondo, la musica di Dio ), 
un vers plin de admiraţie la adresa lui Dante din poezia Icoană şi 
privaz („Nu pot să scriu frumseţa cea vrednică de Dante”), ca şi alte 
ecouri din opera marelui florentin, au fost suficiente raţiuni ca să-l 
îndreptăţească pe Ştefan Cuciureanu să considere că înţeleptul din 
poezia Cărţile, graţie căruia Eminescu dezleagă „problema morţii 
lumii” nu este Schopenhauer, cum susţineau unii comentatori, ci 
autorul Divinei Comedii, ilustru călător prin lumile de dincolo. Pe de 
altă parte, unele versuri răzleţe din variantele eminesciene, pe care nici 
Perpessicius şi nici Călinescu nu le-au identificat, îşi au originea în 
opera dantescă. Astfel, versul: „…Dar nu vorbi de ei… Priveşte-i! 
Treci !...” nu este decât transpunerea în limba română a unui celebru 
stih din Infernul : „… Non ragioniam di lor, ma guarda e passa…” 
În vestibulul înfricoşătoarei lumi subpământene, din cântul al III-lea, 
unde sunt osândiţi cei care în viaţă nu au făcut nici bine şi nici rău, 
Dante primeşte de la Virgil un răspuns lapidar care ilustrează 
profundul dispreţ al poetului faţă de oamenii neangajaţi. De 
asemenea, printre numeroasele proiecte eminesciene înregistrate de 
ediţia Perpessicius, Ştefan Cuciureanu descopere o strofă, care 
reprezintă traducerea primelor patru versuri ale cunoscutei canţonete 
Santa Lucia, dar pe care ilustrul editor o trecuse printre variantele 
poeziei Te duci : „…Pe mare luceşte o stea de argint/Şi trece pe undă 
prielnicul vânt/La sp(rintena) luntre cobori o…/O sfântă Lucie, o 
sfântă Lucie!” (Sul mare  luccica lʳastro dʳargento,/Placida è lʳonda 
,prospero il vento./Venite allʳagile barchetta mia,/Santa Lucia, Santa 
Lucia!).  

Leonida MANIU 
 

(continuare în numărul viitor) 
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În publicistica lui Victor Teleucă 
(1932-2002), fie scrisă, fie 
radiofonică, avem surpriza întâlnirii 
cu un spirit critic pătrunzător, 
nuanţat, original. În definitiv, nici nu 
poate fi o surpriză la o minte atât de 
dedulcită cu filosofarea şi atât de 
bine ancorată în estetic. Desigur, el 
nu s-ar fi recunoscut în ipostaza de 
critic, aşa cum nu s-a recunoscut a fi 
filosof sau chiar scriitor. De aceea, 
după o pildă a lui Mihai Cimpoi, 
poate că ar fi mai bine să-l botezăm 
lirocritic. Scriind critică, el scrie, de 
fapt, poeme critice. Volumele de 
poezie sunt înţesate, altminteri, cu 
asemenea poeme-eseu. Despre 
Eminescu, ne-a lăsat câteva pagini 
admirabile, inclusiv poemul în proză 
Răsărit de Luceafăr. Viziunii sale 
asupra lui Eminescu, pe care-l 
considera suprema conştiinţă 
naţională a românilor, i-am dedicat 
un capitol special, aşa că voi face o 
incursiune asupra a ceea ce gândea 
Teleucă despre alţi scriitori români, 
fie clasici, fie colegi din toate 
generaţiile. Autorul preferă 
medalionul literar şi eseul. După 
câte se ştie, fragmentul eseistic 
predomină în ultimele sale volume. 
Victor Teleucă procedează pornind 
ori de la un invariant, o metaforă, un 
„mit personal” etc., ori de la un vers 
caracteristic, în cazul poeţilor. O 
proză eseistică dialogată, de pildă, 
pleacă de la motivul eminescian al 
plopilor fără soţ. Ion Creangă ar 
avea ca axă a operei „fenomenul 
nostru ca fire: râsul-plânsul. Cu un 
ochi râdem, cu altul plângem.” 
(Cuvînt despre Creangă (1991), în  
Victor Teleucă, un hermeneut...) 
Faptul dă unicitate operei lui 
Creangă, atât în Amintiri din 
copilărie, cât şi în poveşti şi 
basme. Iar această unicitate vine, 
paradoxal, din ceea ce e comun 
existenţei românilor, sugerându-se 
câtă dreptate avea Jung atunci când 
vedea reprezentativitatea unui 
geniu în măsura în care se 
identifica cu arhetipul, cu 
inconştientul colectiv. Şcolit, 
Victor Teleucă ridică arhetipul spre 
treapta culturii majore, conştien-
tizând râsu-plânsul ca axă 
existenţială. Aceasta este poetica 
Piramidei singurătăţii însăşi. Cine 
s-ar fi aşteptat ca un poet atât de 
„modern” ca Victor Teleucă să 
fie… un Creangă trecut prin 
existenţialism? Căci Piramida 
singurătăţii are ca „artă poetică” 
răscolitoarea poemă Tandemul râs-
plâns. Iat-o: Există şi-un adânc de 
dincolo de-adânc?/ Când râd 
apocaliptic oamenii sau plâng,/ un 
tic nervos, un nerv observ clipind/ 
în ochiul meu şi simt destinul ca 
pe-un/ zmeu cum foc răsuflă-n 
........ 

jurul meu; pe mi-/ne sau pe cineva 
ne-au tras la sorţi şi/ iar spre-un 
vid avid misterioase porţi/ de 
fotoaparat spasmodic se deschid şi 
se/ închid;/ şi văd, ca pe-un ecran, 
multipli-/ cându-se pe gura şi pe 
ochii lor mulţimi / de ochi şi guri, 
descresc râzând-plângând/ spre-un 
infinit interior din care parc-ar/ fi 
venit nu-ntâmplător şi iar se 
retrag/ din nou în lumea lor ca 
pân’la urmă să/ rămână-un singur 
ochi cu-o gură singură/ într-însul 
din care se întoarce/ râsu-
amestecat cu plânsul/ ca într-un 
film invers/ când frunza se 
întoarce-n pom şi-atunci/ momen-
tul-vârf devine critic şi mă cutre-/ 
mur cum râde-plânge omul nostru 
mioritic/ şi-atunci un glas lăuntric 
mă întrea-/ bă agitat, rebel: – Tu 
crezi că râde-plânge-le e omul, ori/ 
cineva de dincolo de el?/ Apoi 
dispare cadrul, rămâne doar o 
pată/ muşcată în retina ochiului, 
uitată; ciu-/ date lucruri se-
ntâmplă câteodată…/ Şi-atunci 
urechile-mi astup şi ochii mi-i/ 
închid, râzând-plângând l-aud pe 
cel de/ dincolo de individ şi-ncep 
să fug şi-mi/ pare bine că scap de 
el să fug, dar fug/ din urma mea cu 
cel de dincolo de mine… 

Iar „cel de dincolo de individ” 
nu-i altul decât individul arhetipal, 
din afundurile inconştientului 
colectiv, arheul românilor, cum ar 
spune Eminescu. Iar Archaeus 
trăieşte în basm, cum a intuit acelaşi 
Eminescu, el descoperindu-l în 
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă 
fără de moarte. 

În poveşti şi basme, observă 
Victor Teleucă, Ion Creangă „nu 
redă, pur şi simplu, povestea cea 
obişnuită, care circulă sau a 
circulat ca folclor. Ar fi prea puţin 
şi partea cealaltă a fenomenului ar 
rămâne în umbră şi nevăzută de 
nimeni. Sfătoşenia lui emană acea 
lumină binefăcătoare, care face ca 
lucrurile să fie văzute dinăuntru. Ni 
se comunică o doză de filosofie 
populară, dar care vine de la o 
etapă anumită folclorică şi această 
etapă este scriitorul nostru, care 
mai drag nici că se poate şi care ar 
fi binevenit pentru oricare alt 
popor. Ion Creangă nu a avut 
studiile pariziene sau berlineze, el a 
venit de jos, din filosofia lui moş 
Ion Roată, care nu s-a lăsat prins în 
capcană de lumea spilcuită şi cu 
vederi retrograde”. Humuleşteanul 
a scos poveştile „dintr-un anumit 
spaţiu şi i le-a dat altui spaţiu, mai 
larg, chiar mai larg decât ne-am 
putea închipui, fiindcă unele dintre 
ele au trecut şi hotarele 
străinătăţii”. În Japonia, de 
exemplu, unde Creangă este tradus 
într-o crestomaţie pentru copii. 
Întrebat care este motivul includerii 
lui Creangă în această antologie, 
deşi vine dintr-un spaţiu atât de 
diferit şi de îndepărtat, japonezul a 
răspuns că Ion Creangă i s-a 
prezentat a fi „unicul scriitor care 
prin scrisul său ştie să dezvolte 
foarte bine fantezia copilului”. 
(ibidem, p. 276). 

Creangă, e convins Teleucă, a 
făcut din povestea populară ceea ce 

a făcut Vasile Alecsandri „pe 
aceeaşi treaptă cu prelucrarea” 
Mioriţei: „Aici avem aceeaşi 
enigmă. Nu ştim cum au fost 
poveştile la început. Unele nici nu 
ştim dacă au fost; pe alocuri găsim 
confluenţe din mai multe poveşti, 
cum e şi firesc să fie dacă 
povestitorul rămâne anonim şi 
numai cei care duc spusa din gură-n 
gură pentru un moment îşi iau 
numele, pentru un moment zic 
numai, pentru că de fiecare dată se 
schimbă cel care poartă din gură-n 
gură povestea vorbirii noastre, 
precum şi însăşi vorba nu are 
hotare stricte şi se lasă modelată la 
gustul şi talentul celui care face 
acest lucru.” Teleucă pune pe 
acelaşi plan valoric şi ontologic 
Povestea lui Harap-Alb şi varianta 
Alecsandri a Mioriţei. Lucian 
Blaga a transformat spiritul ascuns 
al Mioriţei într-o filosofie, numită 
spaţiul mioritic. O clipă, autorul 
parcă regretă că Povestea lui 
Harap-Alb nu a născut o filosofie. 
Ba s-a descoperit în tainiţele ei o 
gândire ezoterică, arhetipală, 
precum a făcut-o Vasile Lovinescu 
în Creangă şi creanga de aur 
(lucrare tipărită postum, Bucureşti, 
1989). Altminteri, Vasile Lovi-
nescu, foarte apropiat de Blaga, şi 
ca discipol direct al lui René 
Guénon, trece de limitele 
arhetipologiei lui Mircea Eliade şi 
descoperă în basmele lui Creangă 
elemente de memorie colectivă 
supravieţuitoare după stingerea 
marilor mistere iniţiatice şi a 
marilor iniţiaţi, în acord cu istoria 
ezoterică a lumii. 

Eroul din basmul lui Creangă, 
apreciază Victor Teleucă, are 
afinităţi cu ciobanul mioritic „în 
calea lui pornită spre lumină şi spre 
adevăr”. Numai că protagonistul 
mioritic merge în sens contrar faţă 
cu eroii basmelor: ei se îndreaptă 
către omenesc, către lumea de aici, 
ieşind biruitori din încercări, pe 
când ciobanul moldovean „nu 
numai că nu iese învingător, ci se 
lasă pradă sorţii, se lasă omorât, 
dar el crede într-o lume a sa – nu 
va dispărea numai dacă va fi 
îngropat «în dosul stânii, să-mi aud 
câinii». Aşadar, viaţa nu piere, ea 
doar se reface. Iar ritualul cu «Să-i 
spui curat/ Că m-am însurat/ C-o 
fată de crai,/ Pe-o gură de rai» ne 
duce mai departe către miturile 
antice, printre care şi cel iranian, în 
care un tânăr sau o tânără nu pot 
trece în lumea cealaltă netrecând 
prin nuntă.” (ibidem, p. 275). Altfel 
spus, şi ciobanul mioritic iese 
învingător, înălţându-se la gura de 
rai, de lumină. Lumina mioritică ar 
ţine, astfel, de Sein (fiinţa-în-sine), 
pe când cea a eroilor lui Creangă 
de Dasein (fiinţa-ca-fiinţare). 
Poate din hazliul situaţiei, ci din 
tragismul ei.” (ibidem, p. 276) Ca 
în Gogol, întrebându-ne cu eroul 
din Revizorul: „De ce râdeţi, 
domnilor?” 

Să recunoaştem: câţi dintre 
criticii basarabeni au produs, până 
în 1991, asemenea lecturi critice din 
Creangă? 

 

Theodor CODREANU 

 
  

CCRROONNIICCAA  ●●  RREESSTTIITTUUIIRRII  

ION  CREANGĂ văzut de 
 VICTOR TELEUCĂ 

 

                trei secvenţe 

Prin anii ’60 Mărgărit nu mai bea, era văzut zilnic la 
„Traian” (nu intra în crâşme sordide, era un patrician civilizat al 
spiritului), bând cafele după cafele. Şi fumând. Şi dialogând. 
Cu cine? Şi, mai ales, despre ce? În anii crunţi, când tot locul 
era înţesat de ORL-iştii Securităţii. Eee, subiecte nu se 
găseau? Subiecte nu găsea sagacele Mărgărit, preferatul lui 
Călinescu, în perioada lui ieşeană? Boema locului, încă 
autentică, în datele ei vetuste, era întreţinută de fel de fel de 
figuri, inimaginabile azi, literaţi aliniaţi sau mârâitori-cârcotaşi, 
pictori interbelici (unul din ei, şcolit la Paris, întreba speriat şi 
dezorientat: ce se mai pictează, dragă?), pictori tineri, în vogă 
(proletcultistă), universitari turbulenţi (Cuciureanu avea teribil 
aplomb în a strica ştaiful câte unei agape a „colegilor”, la Casa 
Universitarilor, găsind frapierelor întrebuinţări nu tocmai 
nobile), sculptori, actori, mamoşi, birjari, vânzători de flori 
(Baronul... Baronul), balerini, psihiatri, atleţi, cetitori în stele, 
instrumentişti, notişti sau doar simpli... urechişti. 

Deţin trei amintiri cu inconfundabilul George Mărgărit. Trei 
flash-uri. 

Pictam pe un colţ de masă, după ce redacţia „organului” 
se golea. Eram încadrat ca desenator (retuşam şi fotografiile 
care urmau să intre în cele patru pagini indigeste: pe ţărani îi 
descălţam de opinci şi-i încălţam cu cizme smolii de cauciuc, le 
scoteam căciulile, trebuind să le ghicesc, frenologic, chica sau 
chelia, făceam statuile să zâmbească etc.), eram desenator 
dar mai şi scriam câte ceva pentru... organ. Ce? Într-o zi mi-a 
apărut o anchetă prin restaurante şi poanta care avea să mă 
facă ştiut lui Mărgărit a  fost una legată de... de... listele de 
bucate, scrise înfiorător, toate ilizibil, având nevoie – găseam 
eu găselniţa – de un Champollion pentru a le descifra. Ce 
putea să-l amuze mai mult pe Mărgărit, stâlpul restaurantului, 
decât poanta mea, cultă foc într-o gazetărie atât de...! Am fost, 
pentru prima dată, invitat la masa lui şi stimat pururea. 

Doi. În acelaşi restaurant, la acceeaşi masă, Mărgărit şi... 
societatea. Printre comeseni, un notoriu al plasticii ieşene de-
atunci, cu şcoală veche de belle-arte, dar cu apucături noi, 
extrem de fotogenice în ochii activiştilor, peisagii cu blocuri 
heirupiste, despre care parşivul Frunzetti spusese cândva că 
sunt, în pictura comeseanului, calupuri, sau cantalupuri, sau 
cam aşa ceva. Acidul mărgăritar îşi găsise, de data asta, 
întrebuinţarea. Ardea cu neiertătoare insistenţă. La care 
ofuscatul pictor de blocuri-cantalup, sau calup, sau... 
nemaiputând îndura corosivitatea, ameninţă cu miliţia. Mărgărit 
puse punct: mă, H., tu vrei să mă convingi cu miliţia că ai 
talent? 

Trei. Ajuns, după botezul focului gazetăresc, în scurtă 
recluziune, sus, la belvederea cu băieţi veseli a magistrului 
Brânzei, pe cine aud, într-o dimineaţă, urlând în rezerva 
alăturată? Pe Mărgărit. Vocea lui unică nu mă putea înşela. 
Era, într-adevăr, Mărgărit. Ce urla Mărgărit? Janeeeeta! 
Janeeetata!  (Janetta, un fel de Ana Pauker a universităţii 
ieşene, deşteaptă brici, cu carte, dar... dar... torţionară a 
spiritului burghez – şi mic-burghez – , un monstru cu fustă. 
Janeeeta! Janeeeta! urla Mărgărit, aflat probabil sub efectul 
antialcoolului.  N-am ieşit, n-a ieşit nimeni, să vadă. Ce făcea 
Mărgărit? Blestema? Cerea ajutor? Invoca pur şi simplu, pe 
limba lui de stentor răguşit, un nume obsedant? 

Pentru că, Dumnezeule, fenomenalul boem aşa sfârşeşte: 
cancer al limbii. 

 

Val GHEORGHIU 
 

brize 

PAGINI UITATE: MIRCEA ELIADE 
„Clasa noastră conducătoare, care a avut frânele destinului 

românesc de la întregire încoace, s-a fãcut vinovată de cea mai gravă 
trădare care poate înfiera o elită politică în faţa contemporanilor şi în 
faţa istoriei: pierderea instinctului statal, totala incapacitate politică. Nu 
e vorba de o simplă găinărie politicianistă, de un milion sau o sută de 
milioane furate, de corupţie, bacşişuri, demagogie şi şantaje. Este 
ceva infinit mai grav, care poate primejdui însăşi existenţa istorică a 
neamului românesc: oamenii care ne-au condus şi ne conduc nu mai 
văd. Într-una din cele mai tragice, mai furtunoase şi mai primejdioase 
epoci pe care le-a cunoscut mult încercata noastră ţară (...) elita 
noastră conducătoare îşi continuă micile sau marile afaceri, micile 
sau marile bătălii electorale, micile sau marile reforme moarte. Nici nu 
mai găseşti cuvinte de revoltă. Critica, insulta, ameninţarea – toate 
acestea sunt zadarnice. Oamenii aceştia sunt invalizi: nu mai văd, nu 
mai aud, nu mai simt. Instinctul de căpetenie al elitelor politice, 
instinctul statal, s-a stins (...) ei nu se gândesc la altceva decât la 
milioanele pe care le mai pot agonisi, la ambiţiile pe care şi le mai pot 
satisface […] Clasa aceasta conducătoare, mai mult sau mai puţin 
românească, politicianizată până în măduva oaselor – care aşteaptă 
pur şi simplu să treacă ziua, să vină noaptea, să audă un cântec nou, 
să joace un joc nou, să rezolve alte hârtii, să facă alte legi. Acelaşi şi 
acelaşi lucru, ca şi când am trăi într-o societate pe acţiuni, ca şi când 
am avea înaintea noastră o sută de ani de pace, ca şi când vecinii 
noştri ne-ar fi fraţi, iar restul Europei unchi și naşi...” (1937). 
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În acest scop, a discutat şi a stabilit împreună cu Bille 
fiecare detaliu, fiecare cadru, angulaţiile, culorile şi, evident, 
distribuţia şi modalitatea interpretării; „amănunte” pe care 
urmaşul său le-a respectat întocmai, încât The Best 
Intentions este foarte aproape de ceea ce numim „universul 
bergmanian”. Titlul filmului parafrazează vechiul dicton: 
Drumul spre iad este pavat cu cele mai bune intenţii. Cei 
doi soţi Bergman (numele de familie este păstrat întocmai), 
care îşi împărtăşesc „dragostea la prima vedere”, se 
căsătoresc împotriva voinţei părinţilor (mai ales a mamelor, 
căci bătrânul Bergman – interpretat excelent  de Max von 
Sydow – priveşte cu înţeleaptă îngăduinţă exultaţiile 
tinerilor), iau viaţa în piept, trec peste primele greutăţi, după 
care încep inerentele perturbaţii, izbucnirile nervoase, 
nemulţumirile şi reproşurile ei, cerbicia lui şi, inevitabil, 
despărţirea. Cu micuţul Ingmar în braţe, ea pleacă la părinţi. 
Finalul e deschis: o reîntâlnire, căutată de el, ne lasă să 
înţelegem că infernul ar putea reîncepe. Cinefilul ar putea 
regreta că nu i-a fost prezentat filmul în întregime, aşa cum 
a fost realizat, adică un film de şase ore, în care povestea 
acestui infern familial e mult mai complexă şi mai 
dramatică. Din motive lesne de înţeles, regizorul a redus 
totul la jumătate, adică la un film difuzabil, de trei ore. Bille 
August a distribuit în rolurile principale actori frecvent 
folosiţi de Bergman în film şi în teatru: Pernilla Ostergren-
August (soţia lui Bille), Max von Sydow şi Samuel Fröler – 
toţi trei remarcabili, cu un joc interiorizat, conţinut, expresiv 
şi emoţionant. Prezentat la Cannes, filmul a primit cea mai 
înaltă distincţie – Palme d’Or, iar Pernilla Ostergren – 
premiul de interpretare. (În paranteză fie spus: 1992 a fost 
primul an în care trofeului cannez i-a fost schimbată 
înfăţişarea pe care i-o dăduse iniţial Jean Cocteau; placată în 
aur, ramura de palmier a căpătat o nouă strălucire, dar, 
evident, semnificaţia i-a rămas aceeaşi. 

Bille August era primul care o primea cu noul „look”. Pe cel 
vechi îl avea deja, căci îl primise în 1988 pentru Pelle 
Cuceritorul, distins şi cu premiul Oscar la categoria „film străin”. 
În ce o priveşte pe Pernilla Ostergren-August trebuie spus că ea 
stă alături de celelalte actriţe pe care Bergman le-a promovat 
constant în filme şi teatru (Liv Ullmann, Bibi Anderson, Ingrid 
Tullin). A jucat rolul subretei în Fanny şi Alexander, iar în teatru 
– eroine din dramaturgia lui Ibsen, Cehov, Strindberg. Ca şi în 
Cele mai bune intenţii, a jucat rolul mamei lui Bergman în filmul 
Convorbiri intime semnat de Liv Ullmann. (Iarăşi o paranteză: 
cunoştinţa dintre actriţă şi regizorul Bille August s-a soldat – ca şi 
în povestea din Cele mai bune intenţii – cu explozia iubirii lor la 
prima vedere. S-au căsătorit, iar la Cannes au venit cu fetiţa lor, 
botezată Asta, în amintirea primei dive suedeze, Asta Nielsen, din 
anii ’20). 

Văzând, deci, într-o noapte de decembrie, The Best 
Intentions, ne-am aflat –a  câta oară înfioraţi? – în universul 
bergmanian, adânc şi fascinant, pe care un urmaş l-a recompus cu 
migală şi har. A fost o reîntâlnire cu marele suedez, dar şi cu cel 
căruia i-a lăsat moştenire umbrele visurilor şi credinţelor sale şi 
mai ales emoţionantul său crez: „Dacă nu ai niciun Dumnezeu în 
care să crezi, atunci trebuie să crezi în propria ta imaginaţie 
creatoare, în aplicaţia pe care o ai”. 

Ar putea fi, asta, litera noastră de evanghelie. 
 

Ştefan OPREA 
 

Documentar Bille August (n. 1948, Lundtofte, Danemarca): A intrat mai 
întâi în circuitul european prin participarea la Festivalul de la Moscova, din 1985, 
unde filmul său Fidelitate, speranţă, dragoste a fost foarte bine primit, actorul Lars 
Simonsen fiind distins cu premiul de interpretare. Anterior, semnase În viaţa mea 
sau Luna de miere (’78), Zappa (’83), Frământări (’84), iar mai apoi: Lumea lui 
Buster (’85), impunându-se definitiv în lumea mare cu Pelle Cuceritorul (’87, cu 
Max von Sydow) şi cu Cele mai bune intenţii. Controversat a fost Casa spiritelor 
(’93, după un roman de Isabel Allende – o saga sud-americană, un film despre 
libertate, demnitate şi revoluţie, (cu Jeremy Irons, Meryl Streep, Pernilla 
Ostergren-August, Vanessa Redgrave, Glenn Close). A fost nominalizat la premiul 
Oscar (film străin) cu Jerusalem (’95), apoi a deschis Berlinala ’97 cu Smilla şi simţul 
zăpezii (cu Julia Ormond şi Gabriel Byrne) şi a ecranizat Mizerabilii lui Victor Hugo 
(’97, cu Liam Neeson, Geofrey Rush şi Uma Thurman). Au urmat A Song for Martin 
(2001), Return to Sender (2005, cu Connie Nielsen, Aidan Quinn şi Kelly Preston), 
Goodbye Bafana (2007, cu Joseph Fiennes, Dennis Haysbert şi Diane Kruger), The 
Passion of Marie (2012, cu Brigitte Hjort Sorensen şi Soren Saeter). 

 

Televiziunea oficială ne-a regalat, mai deunăzi, cu ultimul 
film scris de Ingmar Bergman. Scris doar, pentru că regia i-a 
încredinţat-o danezului Bille August, pe care l-a socotit 
urmaşul său – urmaş, evident, în linie estetică, nu familială. 
Filmul The Best Intentions/ Cele mai bune intenţii (1992) este, 
cum se ştie, povestea de dragoste şi ură, de viaţă conjugală 
plină de neînţelegeri şi despărţiri a părinţilor săi. Nu este, 
deci, cum s-a considerat, un film propriu-zis autobiografic – 
aşa cum este Fanny şi Alexander, cu care face, într-un fel, 
corp comun. După Fanny şi Alexander (1983), Bergman 
declarase că nu va mai face film (decât, poate, pentru 
televiziune). Era, cumva, de înţeles, căci realizase un adevărat 
corolar al creaţiei sale, o operă remarcabilă, adevărată sinteză 
de teme, motive, obsesii ale întregii sale vieţi (private şi 
artistice). Dar chiar dacă nu a regizat The Best Intentions, a fost 
foarte preocupat de devenirea lui, astfel că, încredinţându-i 
scenariul lui Bille August, a vegheat strict ca acesta să urmeze 
calea bergmaniană – stilul, ritmurile, vocile interioare, calitatea 
imaginii şi sunetului, implicarea peisajului natural, densitatea 
atmosferei etc. 
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UN TEATRU ÎN CARE SE ÎNTÂMPLĂ EVENIMENTE 
Mi se întâmplă relativ frecvent să mi se ceară 

să particip la întocmirea a tot felul de topuri 
teatrale. Care ar urma să stabilească lucruri 
dintre cele mai diverse de la care ar fi, după 
părerea mea, cel mai bun spectacol, cel mai bun 
actor ori cea mai bună actriță dintr-un anumit 
interval de timp (an sau stagiune) până (mai 
recent) la care ar fi cele mai semnificative trei 
spectacole din ultimii 20 de ani. Cel mai adesea 
asemenea solicitări vin intempestiv. Jurnaliști din 
presa cotidiană mă caută la telefon (și mă găsesc, 
nu știu cum se face, ori la cursuri, ori în cine știe 
ce mall) sau îmi trimit câte un mail în care mă 
roagă să formulez pe loc ori până la sfârșitul zilei 
răspunsuri și succinte și cât mai argumentate. O 
fac, însă după aceea sunt nemulțumit. Recitindu-
mi răspunsurile date sub presiunea timpului, 
încep să mă întreb dacă nu cumva am comis 
vreo nedreptate, dacă nu am nominalizat pe 
cineva în detrimentul altcuiva ce ar fi meritat-o 
mai mult. Și – trebuie să o spun – am constatat 
că asemenea topuri sunt mai „interesante”, mai 
dătătoare de insomnii pentru creatori decât o 
cronică cum nu se poate mai analitică. Artiști, 
care niciodată nu mi-au reproșat că am scris o 
cronică proastă despre vreun spectacol regizat 
de ei ori în care mă declaram nemulțumit despre 
felul în care au jucat, mă privesc, pe neașteptate, 
dojenitor ori chiar mă urechiază amical fiindcă   
i-am omis din top. La fel cum mi se întâmpla pe 
vremuri, când revista Teatrul azi ori revista 
Scena, conduse succesiv de regretatul dramaturg 
Dumitru Solomon, îmi cereau să îmi prefațez 
comentariul cu un număr de stele acordat 
fiecărui spectacol despre care scriam. Nu am 
pățit-o numai eu, li s-a întâmplat mai multor 
confrați, fapt ce a determinat-o pe regretata 
Cristina Dumitrescu să scrie un text savuros pe 
această temă. 

Am făcut această lungă introducere 
pregătindu-mă să scriu despre unul dintre cele 
mai dinamice și mai interesante teatre din țară. 
Nu, nu voi spune că este cel mai bun (aș 
nedreptăți grav pe altele, în primul rând Teatrul 
Maghiar de Stat din Cluj), mă voi mulțumi doar 
să afirm că este unul în care chiar se întâmplă 

evenimente, ca să citez o formulă datorată 
scenografului Radu Boruzescu ce caracteriza 
astfel Teatrul „L.S. Bulandra” în vremea 
directoratului regretatului Liviu Ciulei. Un alt 
scenograf, multipremiatul Dragoș Buhagiar, a 
declarat și public, dar mi-a spus asta deopotrivă  
în discuții particulare, că Teatrul despre care 
vreau să scriu în rândurile ce urmează și la care 
se duce adesea să lucreze, este unul în care nu 
simte deloc anchiloza, scleroza, boli din 
nefericire atât de la ele acasă prin alte instituții 
similare și cu ifose. De altminteri, la Teatrul 
German de Stat din Timișoara – căci el este 
protagonistul acestor însemnări – Dragoș 
Buhagiar a semnat una dintre cele mai izbutite 
scenografii din anul 2011. Mă gândesc la 
scenografia la spectacolul Mountainbeikerii, 
după piesa tânărului dramaturg austriac Volker 
Schmidt, spectacol regizat de unul dintre cei 
mai serioși și mai adevărați tineri directori de 
scenă – Radu Alexandru Nica.  

În Mountainbeikerii s-a întâmplat un 
fenomen oarecum bizar, determinat de spațiul 
extrem de provocator  al sălii de spectacole a 
Teatrului. Care nu e una de tip italian, dar nici 
Sală Studio, în sensul tradițional al termenului, 
nu e, care are o formă dreptunghiulară, cu o 
lungime exagerată și o lățime extrem de redusă, 
nu îndeajuns de confortabilă și care îl determină 
pe scenograf la reconsiderarea felului său de a 
lucra. Dragoș Buhagiar nu a elaborat o 
scenografie masivă, copleșitoare, în schimb a 
găsit o serie întreagă de elemente  ce au făcut ca 
decorul să rezume, să concentreze admirabil 
piesa și să servească intențiile regizorului. Iar 
Radu Alexandru Nica a reușit să ordoneze   
într-un ansamblu coerent temele din piesă – una 
ce reia într-o formă cât se poate de modernă 
eternul conflict al relațiilor  complicate dintre 
generații, dintre părinți și copii – să îi determine 
pe tinerii actori din distribuție să construiască 
personaje, să elaboreze identități și nu simple 
scheme. Am mai văzut în anul 2011 la Teatrul 
German de Stat din Timișoara alte două 
montări care, înainte de orice, au izbutit să 
mă intereseze. 

 

Să îmi stârnească reflecția, să nu mă facă să 
îmi pară rău că am mers până acolo. E vorba mai 
întâi despre Don Carlos, regizat de Alexander 
Hausvater, un spectacol pe care l-am definit în 
cronica din revista Teatrul azi drept unul impur. 
Hausvater a întocmit un scenariu extrem de 
economicos, redus la un număr minimal de 
replici, a tratat piesa lui Friedrich Schiller în 
cheia operei rock, a supus interpreții la un efort 
susținut, le-a impus un imens consum de energie 
și de sudoare. Nu sunt, însă, nici acum pe deplin 
sigur dacă cineva care nu a citit masiva scriere a 
marelui clasic al literaturii germane chiar înțelege 
pe deplin ceea ce se întâmplă în spațiul de joc, la 
rându-i extrem de solicitant, spațiu creat de 
Féhérvári Zsolt. E vorba apoi despre Urâtul, 
piesa lui Marius von Mayenburg, poate cel mai 
în vogă dramaturg german al momentului, pe 
care regizorul Theodor Cristian Popescu, 
scenografa Velica Panduru, coregraful Florin 
Fieroiu și cei patru tineri actori din distribuție 
(Alex Halka, Olga Török, Rareș Hontzu, Horia 
Săvescu) o tratează scenic în cheia spectacolului 
post-dramatic sau, mai exact, post-post-dramatic, 
montarea funcționând parcă asemenea unei 
ilustrări impecabile a ideilor expuse de Hans-
Thies Lehmann în cartea sa dedicată acestui tip 
de teatru. Din cele scrise mai sus, se poate 
deduce cu ușurință că la Teatrul  German de Stat  

 

din Timișoara se mizează pe un repertoriu de 
calitate, dar și pe calitatea colaboratorilor. 

Sunt numai câteva dintre meritele 
directorului Lucian M. Vărșăndan (să nu uităm 
directorul! – exclama undeva, pe bună dreptate, 
Tudor Arghezi), unul dintre cei mai buni 
manageri teatrali de care dispune azi România. 
Filolog, vorbitor al unei germane admirabile 
(multă vreme am crezut că e născut într-o 
familie mixtă), dar și absolvent de științe 
juridice, atent la detalii (a pus la punct un 
riguros program de continuă profesionalizare a 
trupei, în marea ei majoritate tânără, începând 
de la grija pentru acuratețea instrumentului 
lingvistic până la subtilitatea și expresivitatea 
elementelor non-verbale), format într-un spirit 
de echipă (un mare merit îl are la acest capitol 
predecesoarea lui, actrița Ida Jarcsek Gaza), 
grijuliu el însuși la acest detaliu (din această 
stagiune l-a invitat să fie director artistic al 
Teatrului pe Radu Alexandru Nica), arhitect al 
unei excelente echipe de PR și de secretariat 
literar, Lucian Vărșăndan este ceea ce se 
cheamă un constructor. Care, în pofida tinereții 
sale, chiar are cu ce se lăuda. În primul rând cu 
aceea că în cei câțiva ani de când se află la 
conducerea Teatrului German de Stat din 
Timișoara a făcut din acesta unul care contează 
și în care, da, se întâmplă evenimente. 

 

Mircea MORARIU 

U L T I M U L  B E R G M A N  

Scene din spectacolul Mountainbeikerii, după piesa tânărului dramaturg austriac 
Volker Schmidt, în regia lui Radu Alexandru Nica 
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L-am întâlnit datorită unei cărţi singuratice printre romanele 
secolului XX. Am citit-o în condiţii speciale, când eram militar în 
termen. Textul m-a obsedat ani întregi şi mă ispiteşte în 
continuare. Dacă aş ceda, ar trebui să nu mai fac nimic o lună, 
două. Şi nu se poate. Ştiam că Domnul Pascu a citit enorm. Mi-au 
spus părinţii, am priceput ascultându-l la radio, citindu-i articolele 
din ziare, mai ales cele din revista „Cronica”. După ani, mi-a fost 
profesor de istorie a muzicii. Aşteptarea „la cotitură” a 
studentului ce pretinde, pe bună dreptate, ca omul de la catedră să 
fie perfect, s-a transformat în umilinţă. Mă copleşeau erudiţia, 
caracterul academic, organizat, sobru, în prezentarea datelor 
istorice şi a ideilor, subtil montate într-o naraţiune presărată brusc 
cu o vorbă de duh, o metaforă sau, vai, o întrebare încuietoare, 
stârnită de un cuvânt „buclucaş” din discursul Profesorului: „ce 
înseamnă «calofil»?” Nu atât întrebările-surpriză, cât prestigiul 
magistrului, de care mă convingeam săptămână de săptămână, 
mă împiedicau să răspund prea des. Sigur că mi-era frică de 
nemulţumirea clară ori sugerată ce ar fi putut să apară pe chipul 
inexpresiv al Profesorului, cel mai des lipsit de zâmbet. De aceea, 
mi se pare şi azi oarecum inexplicabil curajul de a-l întreba, la 
sfârşitul unui curs, ce părere are despre „Jocul cu mărgele de 
sticlă”? Să-mi fi inoculat Profesorul încrederea că pot să mă 
apropii cu o întrebare? N-a ştiut să-mi răspundă, nu citise cartea. 
Mi-a cerut-o, şi-a ţinut cursurile tot aşa, impecabil, şi după trei 
săptămâni în care am aşteptat un semn, m-a invitat să-l vizitez. 

Câteva zile n-am avut linişte. Eu, acasă la Domnul Profesor 
Pascu!... „La câte ştie, ce să-i spun?” Frica m-a împins să 
răsfoiesc febril cărţi despre care îmi închipuiam că ar putea să mă 
întrebe. Obişnuit cu lecturi domoale, întinse pe ore şi zile întregi, 
mă gândeam cu spaimă cum aş putea să scap… 

Şi m-am dus. Când mi-a deschis uşa apartamentului din 
strada Nicolae Gane, n-am observat că Profesorul nu purta 
obişnuitul costum sever, de culoare închisă, ci un pulover fără 
pretenţii. Am privit cu o teamă lucidă acelaşi chip lipsit de 
zâmbet, am auzit cele câteva cuvinte protocolare: „Bună ziua, 
poftiţi, intraţi.” Am păşit în camera „aceea”. Abia m-am aşezat în 
fotoliu, că Profesorul a dispărut. Am avut timp, aproape un sfert 
de oră, să mă liniştesc puţin, dar impresia că ceva neplăcut-
ireparabil pentru mine urma să se întâmple a rămas. Şi cum să nu 
fi fost aşa, când privirea înregistra, cu „panoramări” şi „stop 
cadre” uimite, pereţii plini de sus până jos cu cărţi, discuri, casete 
şi tablouri. „De fapt, ce-i de mirare?” – încercam să mă liniştesc. 
„E normal ca într-o viaţă de om să se adune atâtea cărţi. Asta-i o 
explicaţie pentru tot ce ştie.” Izbăvirea de frică a venit  cum nu 
mă aşteptam. Întâi, Profesorul a deschis uşa, foarte încet, purtând 
cu mare grijă tava pe care se mândreau o ceaşcă generoasă de 
cafea, o prăjitură uriaşă, un pahar cu apă. Aş fi lăsat cu dragă 
inimă prăjitura neatinsă, trecuse deja aproape o jumătate de oră, 
biblioteca aceea mă convingea tot mai mult că sunt mic şi 
neînsemnat, iar timpul Profesorului neândoielnic de preţios. 
Magistrul o fi observat stressul meu, pentru că m-a luat cu 
binişorul, întrebând ce am mai ascultat, ce am mai citit, una-alta, 
până când mi-am revenit, totuşi, în fire.  

Şi deodată, am auzit exclamaţia uimit-respectuoasă despre 
romanul lui Hesse: „Sunt zece ani de când a apărut cartea asta 
extraordinară, şi n-am ştiut!” Era ceva să ascult o asemenea primă 
impresie a unui erudit, a unui om de condei, despre textul-
experienţă limită care mi-a luminat multe în acei ani şi mai târziu. 
Am înţeles atunci şi cred în continuare că Pedagogul, omul de 
cultură George Pascu s-a recunoscut în acest text tulburător.  

Pentru că a găsit acolo întrebări, răspunsuri, confirmări despre 
relaţia (poate ideală) care ar trebui să existe între magistru şi elev, 
despre calea de acces, ca interpret, spre muzică, spre muzica lui 
Bach în special, despre studiul ordonat nutrit de pasiune, de 
lepădarea celor ne-esenţiale în viaţă, despre nevoia de a şti cât 
mai mult, mai profund. Cu siguranţă, comentariul profetic al lui 
Hermann Hesse despre „epoca foiletonistică” l-a impresionat pe 
Profesorul nostru, citindu-l la sfârşitul anilor ’70. Dacă lumina 
ochilor nu s-ar fi stins aproape de tot, dacă ar mai fi revenit după 
’89 la cartea aceasta, sunt convins că ar fi apreciat-o încă mai 
mult. Trei cuvinte ar putea defini starea în care am plecat de la 
Profesor: euforie, elan, exemplu. M-am întors de mai multe ori în 
„camera aceea”. Profesorul stătea, totdeauna, în spatele biroului, 
între două lămpi cu abajur mic, dar nu simţeam niciodată distanţa, 
ci curiozitatea sa de a afla, plăcerea de a conversa, naturaleţea cu 
care oferea în toiul dialogului câte un sfat, câte o reflecţie asupra 
oamenilor şi a vieţii. Urma să încep în câteva săptămâni 
apostolatul ca profesor de muzică, undeva, nu prea departe de 
Iaşi. Mă aştepta inevitabilul cor din interminabilul festival 
„Cântarea României”. Cu binecunoscutul glas din neuitatele 
emisiuni de radio, din prezentările la clubul „Prietenii Muzicii”, 
din sala de curs a Conservatorului, Profesorul Pascu mi-a spus, 
încetinind uşor cuvintele, oarecum întristat: „Să nu vă încânte 
prea mult dacă primarul o să va laude pentru corul pe care îl veţi 
dirija acolo. E bine şi asta, dar nu uitaţi să citiţi, să ascultaţi 
muzică, să scrieţi.” 

Din fericire, Profesorul George Pascu a continuat să 
vorbească despre muzică la radio şi după 1989. A fost una dintre 
puţinele fapte de continuitate din acei ani. Măgulitor, firesc 
pentru Domnia sa, şi redactorii muzicali de la Bucureşti îl 
solicitau când veneau să realizeze emisiuni aici. Dar, pentru că nu 
poţi fi profet în ţara ta, politica de programe imprimată redacţiei 
muzicale de la Radio Iaşi la începutul anilor ’90 nu a mai dat cât 
ar fi trebuit, mai ales atunci, prioritate, ca în trecutul mai mult sau 
mai puţin recent, valorii. S-au făcut concesii gustului îndoielnic, 
şi Profesorul mi-a mărturisit părerea de rău că sfatul său nu mai 
era luat în seamă. Totuşi, continua să asculte toate emisiunile 
muzicale difuzate la Bucureşti şi la Iaşi, recunoştea valoarea, îi 
lăuda pe redactorii care scriau texte interesante şi selectau creaţii 
importante din istoria muzicii. Nu mai putea citi, dar asculta tot. 
Nu mi-e greu să recunosc: am avut totdeauna în minte gândul-
avertisment: „Mă ascultă Domnul Pascu, de nu l-aş dezamăgi!” 
Nu a fost o inhibiţie, ci o grijă, pe care o mai am, uneori. „Oare ce 
ar spune dacă…”  

Nu e locul să înşir aici, nici măcar selectiv, toate înfăptuirile 
şi meritele Profesorului George Pascu. Există cărţi, există 
dicţionarul cu informaţii aproape exhaustive, redactat de 
profesorul Mihail Cozmei. Important e de reţinut că George 
Pascu a cultivat, a promovat muzica în toate formele: a cântat în 
formaţii camerale, a dirijat ansambluri corale, a compus, a fost 
profesor în şcoli generale, a predat istoria muzicii la 
Conservatorul din Iaşi, a fost director al Filarmonicii „Moldova” 
(funcţie la care a preferat să renunţe, decât să disponibilizeze 
salariaţi, cum i s-a cerut), a scris cronică muzicală timp de 
aproape patru decenii, a susţinut un mare număr de emisiuni 
radiofonice educative, a prezentat nenumărate concerte 
simfonice, a elaborat studii de istorie, a condus 40 de ani cercul 
de iniţiere de la Biblioteca „Gheorghe Asachi” din Iaşi, a ţinut 
prelegeri în orice oraş era invitat. Cu siguranţă, vocaţia sa a fost 
de misionar al Muzicii. A avut talentul şi priceperea de a scrie, de 
a vorbi liber publicului într-o manieră clară, atractivă, lesne de 
înţeles dar nu simplistă. George Pascu şi-a pus întrebări esenţiale 
despre identitatea şi rostul muzicii, la care a reuşit să dea 
răspunsuri fundamentale. Fericiţi cei care l-au ascultat. Păcat de 
cei care nu ştiu, sau nu sunt interesaţi, să citească volumele pe 
care, într-un târziu, le-a elaborat. 

Am lăsat spre finalul acestor însemnări singurul reproş ce i   
s-a putut aduce, singurul regret de neşters: acela de a fi amânat 
mereu scrierea cărţilor de istorie şi estetică a muzicii, cărţi ce ar fi 
întrupat o operă muzicologică impozantă. De aceea se cuvin 
preţuite respectul, dăruirea, grija, meticulozitatea, spiritul de 
sacrificiu cu care profesorul şi muzicologul Melania Boţocan a 
colaborat cu Profesorul George Pascu la publicarea câtorva 
volume importante pentru studenţii şi melomanii interesaţi de 
istoria artei sonore culte.  

Am intitulat evocarea de faţă „George Pascu – un om dintr-o 
altă lume”, pentru că, ori sunt pesimist, ori generozitatea, 
respectul pentru dorinţa celor tineri de a se instrui, dorinţa de a 
stabili cu ei o comunicare cât mai deplină, cultura 
interdisciplinară, dăruirea şi efortul pentru cultivarea frumosului 
în rândurile unui public larg se dovedesc tot mai rare în lumea, și 
în timpul nostru. Dacă avem nevoie şi azi de informaţiile istorice 
pe care le-a adunat, dacă spiritul epocii acordă din nou importanţă 
concepţiei integratoare în dauna specializării stricte, dacă modelul 
său uman ne este aproape de suflet – momentul împlinirii, la 14 
ianuarie, a unui secol de la naşterea omului de cultură George 
Pascu ar trebui să refacă punţile cu lumea de ieri, pentru a avea 
şanse să ajungem în lumea de mâine. 

 

Alex VASILIU

partitura unui destin exemplar 
 

Unul dintre cei mai renumiţi experţi contemporani ai muzicii de 
operă şi nu numai, cel mai longeviv director al faimoasei Staatsoper 
din Viena (1991-2010) și preşedinte al Festivalului „George Enescu”, 
Ioan Holender a publicat anul trecut, la Editura Universităţii „Al.I. 
Cuza” din Iaşi, o carte de amintiri, Spuse, trăite, dorite. Cu o 
programată şi impresionantă sinceritate,domnia sa îşi prezintă 
spectaculoasa viaţă de luptător victorios.Provenit dintr-o familie 
multiculturală şi burgheză, ceea ce nu l-a împiedicat să simpatizeze 
stânga politică, s-a adaptat mereu sinuosului său parcurs biografic. 
După absolvirea Şcolii Medii-Tehnice de Energie Electrică, pentru a 
putea fi admis la politehnica timişoreană, a fost muncitor necalificat 
la regia de tramvaie. Luând în acelaşi timp şi ore de canto, pentru că 
muzica, spectacolele operei îl fascinau. Exmatriculat din facultate din 
cauza unor „grave abateri de la morala proletară”, devenit „duşman 
de clasă şi sabotor al construirii noii societăţi socialiste” (în loc să 
sancţioneze revolta maghiarilor din 1956, el a vorbit, la o adunare, 
despre imposibilitatea studenţilor de a discuta deschis propriile 
probleme), i s-a îngăduit doar o jumătate de normă ca antrenor de 
tenis la o unitate militară. După plecarea mamei la Viena, 
„răscumpărată” de rude contra sumei de o mie de dolari, a urmat-o, 
obligat fiind să părăsească România în 1959, „cu inima zdrobită şi 
profund îndurerat”. Acolo mai întâi a supravieţuit ca desenator tehnic 
la o fabrică de sârmă, apoi ca figurant la Burgtheater,dar şi cursant  
al conservatorului vienez. Bariton la teatrul din Klagenfurt, se 
hotărăşte să facă ce ştie mai bine şi alege impresariatul artistic. 
Cunoscător profund al calităţii artistice a vocii umane, el descoperă 
şi lansează numeroşi cântăreţi celebri ai timpului nostru. În medierile 
artist-angajator dovedeşte înţelegere, dar şi diplomaţie, reuşind să 
impună distribuţii de succes în apreciate spectacole de operă din 
întreaga Europă. Devenit director al uneia dintre cele mai 
prestigioase scene din lume, Staatsoper din Viena, este întâmpinat 
cu vehemente proteste de o anumită parte a presei. Ceea ce nu-l 
împiedică să intervină cu „schimbări radicale în interiorul şi exteriorul 
instituţiei”. Considerându-se răspunzător în primul rând în faţa 
publicului, formează un ansamblu de tineri solişti promiţători, sprijină 
prezenţa femeilor în orchestră , lucru greu de acceptat de generaţiile 
vârstnice, instituie convorbiri bianuale cu prietenii operei, fondează, 
cu sprijinul financiar al Telekom Austria, Opera pentru copii, cu 
sediul pe acoperişul Operei. Însoţind-o şi de o „Şcoală de operă 
pentru copii”, un curs de câţiva ani, în care copii între 8 şi 13 ani îşi 
cultivă vocea pentru cor sau solo voce. Adică măsuri menite să 
păstreze viu interesul pentru muzica de operă. Ştiind că „opera nu 
este o afacere profitabilă, cheltuielile fiind întotdeauna mai mari 
decât câştigul”, se obligă să inventeze „zi de zi ceva în stare să 
convingă 3000 de oameni să vină la operă şi să plătească biletul de 
intrare.” Neuitând însă nici o clipă că „cine cântă şi cine joacă” 
reprezintă atu-ul major al unui spectacol, a debutat viitoare nume 
sonore, cum sunt Placido Domingo, Ileana Cotrubaş, Jose Carreras, 
Cecilia Bartoli, a montat variante îndrăzneţe în regia lui Andrei 
Şerban, Silviu Purcărete. Pe lângă succese, nu sunt uitate eşecurile, 
aşa cum prieteniile, durabile sau pasagere, s-au însoţit de explicabile 
inamiciţii. Importante sunt şi sfaturile, parcimonios strecurate, utile 
tinerilor muzicieni. Judecăţile de valoare, critice sau laudative, 
confirmate sau infirmate, foarte rar,privind evoluţia artistică a unor 
solişti sau dirijori, au la bază atenta urmărire a carierei acestora,ca şi 
probitatea profesională a eximpresarului „magician”, capabil să 
recunoască un act artistic de reală valoare. Născut în România, 
vienezul Ioan Holender îşi iubeşte ţara natală, manifestând mereu un 
patriotism activ: audiază anual tinere talente, le promovează, 
urmăreşte constant manifestările teatrale şi muzicale, situaţia 
muzicienilor. Aşa că  „omul cel mai influent din business-ul de operă 
european” cunoaşte adevărata stare de lucruri: „În România zilelor 
noastre, cele două săptămâni ale Festivalului Enescu reprezintă din 
păcate singura perioadă şi unica ocazie oferită iubitorilor de artă şi 
muzică din ţară de a asculta orchestre şi interpreţi de mare valoare 
internaţională(…) pentru că situaţia bugetară generală a instituţiilor 
muzicale este atât de modestă, încât nu-şi pot permite deloc invitaţi 
plătiţi măcar decent”. Propunând o reformă imediată a întregului 
sistem muzical, Ioan Holender aduce un suflu nou festivalului 
enescian: a înlocuit concursul de canto cu cel de compoziţie, s-a 
implicat în ampla serie a „Concertelor de la miezul nopţii”, susţinute 
de la ora 22:30 în Ateneu, sau în piaţa fostului palat regal. Conducând 
şi ediţia 2013, promite o deschidere a lui către  celelalte arte, dans, 
arte plastice, literatură chiar, ambiţionând către desfăşurarea unui 
megafestival demn de genialitatea muzicii enesciene: „Enescu 
reprezintă pentru mine tot ce-i mai bun atunci când mă gândesc la 
România”. Ce mai conţine agenda septuagenarului Ioan Holender? 
Consilier muzical al Met-ului newyorkez, vizionează spectacole, 
audiază cântăreţi călătorind pe continente, alcătuieşte distribuţiile 
operelor wagneriene pentru Festivalul Primăverii de la Tokio, 
pregăteşte un rol pentru opera pentru copii, moderează o emisiune 
culturală televizată. Joacă tenis săptămânal, îşi permite scurte vacanţe 
alături de familia care mereu i-a stat alături. Charismatica eminenţă 
cenuşie  a pieţei internaţionale de solişti se  bucură de o viaţă generos 
dăruită celor care îi merită atenţia şi sprijinul. Sugestivul titlu al 
precedentei sale cărţi, apărute în 2010 („Ich bin noch nicht fertig – 
Erinnerungen”/ „Nu sunt încă gata – Amintiri”) ne anunţa deja că 
legendarul Holender îşi susţine în continuare partitura rezervată de un 
destin exemplar, fiecare carte  a sa devenind o nouă lecţie de viaţă. 

 

Virginia BURDUJA 
 

GEORGE PASCU 
U N  O M  D I N T R - O  A L TĂ  L U M E  

    

  CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

 
 
 

„O ţară care nu-şi 
respectă artiştii nu se 
respectă pe sine, iar dacă 
România de astăzi se mai 
bucură cât de cât de 
respect şi de recunoaştere 
în străinătate, acest lucru 
se datorează valorilor sale 
culturale”  
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– După ce am terminat cu chiu cu vai facultatea, mi  s-a 
oferit, într-adevăr, un post la Teatrul de copii din Brăila. 
Acolo am debutat, în 1980, ca regizor „cu acte”. De acolo am 
plecat în Petroșani, iar de la Petroșani am plecat la Teatrul 
German din Timișoara. Din motive familiale, care la mine au 
fost teribil de meandrate și din păcate au prins și formele 
concretului, ca să fac o parafrază, am ajuns la Bârlad. Din 
Bârlad, am ajuns la Iași.  

– Bacăul îl evitați din enumerare... 
– Acolo nu am fost angajat. 
– Dar ați avut acolo o angajare emoțională. 
– Ei, păi așa angajări emoționale am avut în foarte multe 

teatre din România. Până la urmă, aceste forme de angajare 
sunt lucrurile cele mai frumoase din viața mea. Închid 
paranteza frivolă în care simt că vrei să mă atragi. Și chiar ai 
reușit, parțial! Revenind, am fost deci angajat în teatre ca 
regizor. Că în paralel mai scoteam câte o carte, scriam un 
scenariu sau făceam o scenografie, asta e partea a doua. 

– Ca regizor cum vă gestionați relația cu actorii? E o 
relație tehnică, apropiată? 

– E o relație familială. Actorul meu preferat este cel care 
îmi e apropiat și care ar putea face parte din familia mea. 
Lucrez cu actorul într-o manieră relaxată. Am auzit că sunt 
regizori care țin actorii la repetiții și câte zece ore; îi țin chiar 
dacă nu au treabă. Regizori care urlă, care încearcă să domine 
prin autoritate de tip maladiv... Nu-i stilul meu! 

– Sunteți adeptul fidelității față de text? 
– Depinde de text. La o comedie de bulevard trebuie să 

fii fidel textului. E atât de bine făcută, încât n-ai de ce să 
umbli în text. Dacă e vorba, apoi, de Cehov, de Caragiale, 
de Gogol, regizorul e dator să aibă o atitudine personală; 
altfel nu se justifică apelul la respectivul autor. Acea 
atitudine trebuie, însă, motivată, și, din păcate, e tot mai 
greu pentru unii să găsească aceste motivații. 

– Trebuie regizorul să fie un om al timpului său, să 
vorbească despre problemele timpului său? 

– Nu, nu mă interesează așa ceva. Problemele timpului 
nostru le vedem și singuri în ziare, la televizor. Văd și eu că 
există o obsesie de a actualiza texte clasice. Te întreb: dacă 
actualizăm o piesă a lui Caragiale, inserând tot felul de 
acțiuni complet străine textului original, rezolvăm cumva 
problemele zilei de azi? Uite, alt exemplu: niște studente de-
ale mele m-au rugat să le ajut să finalizeze un spectacol. 
Piesa avea multe replici pornografice. Eu, ca om de modă 
veche, am vrut să folosim sinonime. Una din tinerele actrițe, 
spre suprinderea mea aproape mâhnită, a zis că de ce să 
facem așa ceva, de vreme ce toate astea sunt în viață. 
Părerea mea este că nu tot ce-i din viață trebuie adus pe 
scenă. Și invers, desigur! În „Fluturii sunt liberi”, mama 
adolescentului orb are o remarcă interesantă. O întreabă pe 
prietena fiului ei dacă e adevărat că umblă goală prin 
spectacolele de la teatru. Aceasta îi replică: și prin casă 
umblu goală; face parte din viață. Iar mama tânărului îi 
răspunde: și diareea face parte din viață, însă nu-i plăcut să 
o vezi pe scenă. Observ, însă, că pe lângă tot felul de 
pornografii, au apărut, mai nou, în teatrele din România și 
elemente de scatologie. Mi se pare ceva impardonabil.  

– Vă simțiți îndatorat, regizoral, unor maeștri? Aveți 
anumite datorii pe această linie? Ori poate ați apărut din 
senin? 

– Nu, nu aveam cum să apar din senin. În paranteză fie 
spus, am cunoscut un regizor cu nume, până a plecat din 
țară. Stând lângă el, ca scenograf, câteva luni, am rămas 
surprins de faptul că respectivul nu citea decât cărți 
polițiste. Nu l-am văzut niciodată să citească o carte de 
teatru, sau despre teatru. Cu toate astea, reușea, dintr-un 
anume talent viclean, să sugereze că e subtil și că poate face 
trimiteri livrești. Închid paranteza. Cred că un om se naște, 
ca regizor, actor, scenograf, critic, nu neapărat prin influența 
tiranică a cuiva, ci prin asimilarea unor experiențe din 
domeniul acela. Personal, am avut o mare șansă: de la 13 
ani, fiind bucureștean, mă duceam la teatru. Aveam o 
pasiune maladivă pentru teatru, nu pierdeam nici o 
premieră; și vorbesc aici de mari spectacole românești din 
acea perioadă. Toate astea se sedimentează în tine. Ca   
într-un joc de puzzle, piesele acestea alcătuiesc o anumită 
figură. Eu cred că așa mi-am format o anume viziune. Sigur, 
trebuie să mai spunem un lucru: depindem puțin și de 
vârstă. La primele spectacole, regizorul este stufos; vrea să 
rezolve toate problemele lumii, într-un singur spectacol. Un 
orgoliu al tinereții care, cu timpul, se estompează. Pe de altă 
parte, mai există o schimbare a mentalității publicului și a 
criticii. În 1980, când am făcut „O noapte furtunoasă” la 
Sibiu, am distribuit în Zița o actriță nu foarte tânără și nu 
foarte suplă. Sunt eufemist, desigur! La premieră, a venit o 
regizoare care a tunat și a fulgerat că îmi bat joc de 
Caragiale, că Zița nu poate fi obeză și trecută de 45 de ani. 
Multă lume din teatru împărtășea această opinie. Au trecut 
niște ani și Mihai Măniuțiu a pus aceeași piesă la Teatrul 
Odeon, cu Dorina Lazăr în rolul Ziței. Nimeni nu a mai fost 
scandalizat de faptul că Zița era ușor trecută și nu chiar 
suplă. 

– Așadar, viziunea asupra teatrului s-a schimbat... 
 

Călin Ciobotari: Domnule Bogdan Ulmu, ne aflăm într-o 
săliță de la Universitatea de Arte „George Enescu” Iași. De 
prin primăvară tot vreau să vă întreb ceva: cum e viața la 60 
de ani? Bănuiesc că nu mai este ca la 59... 

Bogdan Ulmu: Da, ai dreptate în felul tău. Eu, însă, sper 
să fie mai bună decât la 89. Sper să apuc și vârsta asta, deși, 
logic vorbind, la ce viață agitată am avut, nu prea sunt șanse. 
Am fost un om imprudent: n-am ținut regim, n-am ore fixe de 
masă, de somn... 

– Observ că îmi înșiruiți păcatele minore.  
– Să trecem peste această observație dezavantajantă. Cel 

puțin în prima jumătate a vieții am avut talentul de a deveni 
pe cât de simpatic în anumite cercuri, pe atât de antipatizat în 
altele. Mai ales în cele în care se aflau superiorii mei ierarhici 
– profesori, caporali, conferențiari universitari, directori de 
teatru, șefi de Cultură... 

– Am observat și eu, în timp, că unii vă elogiază cu 
aceeași intensitate cu care alții vă înjură.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– Într-adevăr, cel puțin la Iași există o tradiție a înjurăturii. 
Aici, când vine cineva din afară, mai ales de la București, 
lumea devine suspicioasă: ce caută ăsta la noi? 

– Aveți nostalgia Capitalei? 
– N-o mai am! Îmi place să mă întorc în Capitală, însă 

pentru perioade scurte.  
– Care au fost începuturile relației dvs. cu teatrul? 
– Am reușit la Regie, la IATC. Bineînțeles, am intrat în 

conflict cu rectorul de atunci, dar și cu profesorii mei. Cu 
mari intervenții am reușit să reintru în Facultate. Am 
continuat cu Teatrologia, însă povestea s-a repetat. Încă un 
conflict cu rectorul și iar am fost scos. Am stat mai bine de un 
an afară, după care, cu intervenții și mai de sus, am reușit să 
ajung iarăși student. 

– Ce trebuia să facă un student ca să intre în conflict cu 
rectorul, pe vremea aceea? 

– Numai faptul că era ironic, ajungea. Ori eu sunt un 
ironist, cum bine știi... 

– Și Socrate a sfârșit-o prost, deci aveți grijă! 
– Nu mi l-am luat ca model niciodată, însă, se pare, îi calc 

pe urme. Pe de altă parte, într-o perioadă în care eu eram 
discipolul lui Valentin Silvestru, toți dușmanii lui, neavând 
curajul să-l pocnească direct, mă atacau pe mine.  

– Până la urmă, sunteți mai mult teatrolog sau mai mult 
regizor? 

– Dacă e să țin cont de activitatea mea, sunt ambele. Dacă 
iei în calcul că o perioadă am făcut și scenografie, apoi că, din 
când în când, fac și actorie, dacă iei în calcul că mai scriu și 
scenarii, ar rezulta că sunt ceea ce se numește, general și 
simplu, „om de teatru”. Din păcate, modestia m-a împiedicat 
să fac vâlvă în jurul creațiilor mele. Când e vorba de 
oportunisme, mă retrag. Din punctul acesta de vedere, risc să 
devin un asocial. Am o fire ciudată și, probabil, mizantropică. 
Tocmai din cauza acestei firi răzvrătite am plecat din 
București. Îmi era greu să rezist acolo, trebuia să fac tot felul 
de compromisuri. 

– De ceva vreme, v-ați manifestat preponderent pe linie 
pedagogică. Ați predat la Universitatea Ecologică București, 
apoi la Timișoara, Bacău, Iași. E înnăscută sau dobândită 
calitatea pedagogică la Bogdan Ulmu? 

– E dobândită în timp, deși, încă de când eram student în 
anul I, începusem să pregătesc candidați la Actorie. Și, pentru 
că mulți dintre ei au reușit, bănuiesc că ceva simț pedagogic 
aveam încă de pe atunci. Etapa mea cea mai plină de succese 
a fost Timișoara. Ca regizor la Teatrul german am montat o 
serie de spectacole ce s-au bucurat de apreciere: „Deșteptarea 
primăverii” a lui Wedekind, „Căsătoria” lui Gogol, 
„Erasmus” a lui Dolfi Solomon, în premieră absolută. Ca 
pedagog, studenții mei de la Actorie din Timișoara s-au 
apropiat foarte mult de mine. Și reciproca. 

– Din exterior, mulți opinează despre situația 
dezastruoasă a sistemului pedagogic artistic românesc. Din 
interior cum vă apare această situație? 

– Din păcate, nu pot contrazice prima opinie. 
Învățământul artistic trece printr-un moment greu. A dispărut 
componenta concurenței între candidați.  

Implicit, a dispărut și calitatea. Dacă în anii 70 erau o sută 
de candidați pe loc, la Actorie, și tot mai intra câte unul slab, 
îți dai seama ce se întâmplă când sunt 0,8 pe loc...  

– De ce a scăzut atât de dramatic concurența? 
– Nu pentru că în România n-ar mai fi oameni pasionați 

de teatru. Probabil motivele sunt de natură socială: lefuri 
mici, negarantarea pentru absolvent a unui loc de muncă și 
așa mai departe. Sunt elemente ce te fac să renunți la un 
vis nerentabil în favoarea unui coșmar profitabil, lucrativ. 

– Mai există opinia des enunțată că nici profesorii din 
învățământul teatral nu mai au valoarea celor de 
altădată... 

– Sigur că da! Am un mare respect pentru marii artiști 
care au reușit să fie și mari pedagogi: Bălțățeanu, Finți, 
Beate Fredanov, Finteșteanu, Moni Ghelerter, Cotescu... 
Întotdeauna au fost și mulți asistenți talentați, care reușeau 
să suplinească profesorii. A decăzut instituția pedagogului. 

– Domnul Trandafir n-ar mai fi posibil azi? 
– Nu! Nici domnul, nici doamna! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
– Aveți informații despre doamna Trandafir? 
– (ne amuzăm) Fiind ludic de felul meu, mi-aș permite să 

vorbesc și despre domnișoara Trandafir. Ori despre cartea 
lui Eco... 

– Înscrierea la doctorat în ce condiții s-a petrecut? 
– S-a întâmplat după Revoluție. Doamna Berlogea, 

căreia îi port o amintire minunată și care a fost un mare 
pedagog și om de teatru, m-a amânat vreo trei ani. Până la 
urmă mi-am luat doctoratul în 1998. Pe atunci eram regizor 
la Teatrul „Luceafărul”, iar doamna Berlogea m-a îndemnat 
să nu pierd ocazia și să mă transfer în învățământul superior 
artistic. A avut dreptate. Și în învățământ sunt momente în 
care nu te simți bine, în care te uzează animozitățile unora 
dintre colegi, însă nu se compară cu cele din teatru. 
Dușmănii cumplite ca în teatru nu există nicăieri. Țin minte 
o afirmație a lui Pintilie, din cartea sa, o afirmație care m-a 
tușat teribil; vorbea despre o mare soprană americană și 
spunea ceva de genul: „ne uram cum numai la Operă pot să 
se urască doi artiști”. Pot completa, spunând că în teatru 
cuantumul urii este de multe ori egal. Am avut momente în 
care atmosfera din teatru mă deprima atât de tare încât nu 
știam dacă mai pot supraviețui. La propriu! Probabil că toți 
creatorii au trecut prin asta! 

– Haideți să trecem la regizorul Bogdan Ulmu. Cum  
v-ați descrie din această perspectivă? 

– În viața mea au fost, la acest capitol, două etape. Una a 
începuturilor, destul de tumultoasă. Eram, pe vremea aceea, 
contestat apriori. Înainte de premieră, deja se spunea că e o 
cădere. Încet, încet lumea s-a obișnuit cu ideea că sunt... 

– ...inevitabil! 
– Da, bine spus! În definitiv, sunt inevitabil! Au 

constatat-o și rectorii din Institutul de Teatru care tot 
încercau să scape de mine și nu reușeau. În primele mele 
montări am fost catalogat ca teribilist, ca om care nu are 
nimic sfânt. Dacă le raportez la montările de azi, îmi dau 
seama că eram de o cumințenie revoltătoare.  

– Cu ce ați debutat? 
– Cu un spectacol făcut după „Jurnalul unui nebun”, al 

lui Gogol, montat la Teatrul din Galați, cu un actor foarte 
bun, Dimitrie Bitang, care, din păcate, nu mai e printre noi. 
Spectacolul nu a avut o carieră lungă. În paralel cu premiera, 
în „România literară” a apărut un articol împotriva 
Consiliului Culturii care dădea drumul pe piață unor texte 
considerate proaste, în traduceri mediocre. La vizionare, a 
venit un tovarăș de la Consiliul Culturii care a vrut să 
oprească spectacolul pe motiv că nu aveam aprobarea 
rectorului de la Institutul de Teatru. Eram student pe atunci 
și, ca să colaborez cu teatrele din țară, îmi trebuia o astfel de 
aprobare. Până la urmă spectacolul s-a jucat, ba chiar a fost 
inclus într-un Festival al recitalurilor în Bacău. Chiar 
Valentin Silvestru a vorbit frumos despre spectacol. Cert 
este că, pentru o perioadă, am fost scos din sistem. Pe unde 
vedea numele meu, Consiliul Culturii mă ștergea automat. A 
trebuit să fac scenografie sub pseudonim, sau să montez ca 
regizor secund ori asistent de regie. 

– Ați ajuns apoi la Brăila. 

 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

BOGDAN ULMU:  
„în definitiv,  

sunt inevitabil!” 
Dacă intri în Universitatea de Arte Iași și simți în nări o vagă aromă de 

țigară de foi înseamnă că undeva, prin zonă, se află Bogdan Ulmu. Evident, 
fumatul este interzis în Universitate! Dacă vrei să afli ceva din cealaltă istorie a 
teatrului românesc, cea nescrisă, îl întrebi pe Bogdan Ulmu. Evident, nu vei 
cita niciodată sursa! Dacă nu ți-e prea clar ce fel de vin merge la cutare friptură, 
sună-l pe Bogdan Ulmu. Evident, îl veți bea împreună! Și, în ciuda tuturor 
evidențelor despre acest domn polifuncțional, vine o vreme când îți dai seama 
că nu știi nimic despre el. Nu-ți rămâne decât să-i iei un interviu!     
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Premiera piesei lui G.B. Shaw a avut loc la 3 februarie 1972. 
Marietta Sadova juca rolul Doamnei Warren şi realizase regia 
împreună cu Eugen Aron. „Avarul”  a avut premiera la 2 martie 1972. 
A fost a 100-a premieră a Teatrului „Eminescu”, se sărbătoreau 350 
de ani de la naşterea lui Molière. Marietta Sadova presta regia artistică 
alături de Eugen Traian Borduşanu. La piesa „Eu sunt tatăl copiilor” 
de Angela Bocancea (premiera – 10 iunie 1972), a semnat regia 
artistică. Despre această piesă, scria în Caietul-program: „Frumuseţea 
piesei stă în sublimarea sentimentului matern înmugurit în sufletul 
nobil şi nealterat al femeii care, asemenea lupoaicei romane, strânge la 
piept orice copil oropsit”. (Caietele Teatrului „Eminescu”, oct. 2011, 
p. 12). Piesa „O fată imposibilă” de Virgil Stoenescu – premiera la 25 
noiembrie 1972 – a fost a doua din  stagiunea 1972-1973 a Teatrului 
„Mihai Eminescu”. Spectacolul marca nu numai premiera pe ţară a 
unei piese scrise de un autor român, Virgil Stoenescu, ci şi debutul în 
carieră – pe scena botoşăneană – a unei promoţii de absolvenţi ai 
IATC. Evenimentul ne-o prezintă pe Marietta Sadova ca promotoare 
a dramaturgiei româneşti şi susţinătoare a tinerelor talente 
actoriceşti. Deşi nu mai era profesoară la Institutul de Teatru, 
Marietta Sadova oferea tinerilor absolvenţi prilejul de a-şi pune în 
valoare pregătirea şi de a-şi cizela talentul sub îndrumarea ei 
competentă. Au debutat atunci, sub bagheta Mariettei Sadova: 
„talentata şi originala” Diana Cheregi, Eleonora Luminiţa 
Gheorghiu, „un talent multilateral”, Radu Panamarenco, un actor 
care îşi realiza rolul „cu nobleţe şi mare adevăr de viaţă”, Eugen 
Mazilu, care dădea viaţă personajului „cu farmec şi sensibilitate”, 
după aprecierile regizoarei. Reputaţia de care se bucura ca actriţă şi 
regizoare, profesionalismul, calităţile umane au înlesnit derularea 
unor raporturi camaradereşti cu actorii teatrului botoşănean. Unii  
şi-au exprimat chiar atunci admiraţia, oral sau (şi) solicitându-i 
autografe pe caietele de sală ale spectacolelor în care jucau.  

 

 

Sigur, filologii n-au prea apreciat-o, ei având această 
prejudecată că spectacolul înseamnă text. Mai avea o 
calitate Silvestru: se lupta mult pentru spectacolele cu 
probleme. Asta după ’66-’67. În cazul „Revizorului”, 
celebrul caz de cenzură, Silvestru a făcut cu o săptămână 
înainte o „avanpremieră” în „România literară”. După 
premieră, cu redactorii publicației, nume cu greutate, a mai 
făcut un material dedicat „Revizorului”. Toate opiniile de 
acolo erau conduse spre ideea că aveam de-a face cu un 
mare spectacol.  

– Păreți destul de rezervat în privința actului critic 
teatral, așa cum se manifestă el la acest început de secol.  

– Avem de-a face cu o superficializare a întregii mișcări 
teatrale românești. Nu văd cum ar putea criticii scăpa de 
această superficializare. Pretutindeni – în regie, în 
dramaturgie, în scenografie, în actorie – există reprezentanți 
ai superficialității. Evident că și în teatrologie.  

– Mai este astăzi teatrologia o meserie? 
– În sens clasic și etimologic, nu prea mai este! E, însă, 

nevoie de oameni care să comenteze spectacolul teatral. 
– Totuși, mulți dintre acești oameni fac comentariu 

teatral în timpul lor liber. 
– Există și regizori care fac regie „în timpul lor liber”, 

pentru că adesea nu sunt bani ca ei să fie plătiți. În 
dramaturgie, scenografie, la fel. Dacă tot vorbim despre 
profesionalism, uită-te în cartea lui Ciulei să vezi ce 
presupune profesionalismul în scenografie. Câți bani costă 
un asemenea decor! Acum, uneori, nu-i nimic pe scenă. 

– Teatrul sărac și-a găsit în sfârșit mediul potrivit... 
– Teatrul sărac și ...spațiul gol... 
– Pe finalul discuției, aș vrea să vorbim și despre omul 

de litere Bogdan Ulmu. Scriitura dvs., fie că e vorba despre 
cărți sau simple articole, se îndatorează stilului fragmentar. 
De unde preferința aceasta? 

– În primul rând, sunt un scriitor căruia îi place să facă 
lucruri condensate. Așa cum repetițiile mele nu durează mai 
mult de două ore, două ore și jumătate pe zi, tot așa o pagină 
de jurnal poate să aibă cinci idei sau una. În al doilea rând, 
cred că pentru cititorul nostru de azi, tot mai grăbit și mai 
lipsit de concentrare, stilul acesta este foarte potrivit. Mă 
gândesc mereu la cititor, nu la mine. Ceea ce scrii în zece 
pagini, poți să o faci și în cinci rânduri. Nu vorbesc doar 
despre cărți, ci și despre reviste, unde fragmentul va avea 
câștig de cauză în fața articolului de zece pagini. 

– Până la urmă vorbim, deci, de pragmatism. 

 

DUPĂ 40 DE ANI... 
 

Marietta Sadova la Teatrul 
„Mihai Eminescu” din Botoşani 

 

Originară din Sibiu, Marietta Bârsan, Sadova după numele de 
scenă, a fost, între anii 1923-1958, actriţă şi regizoare a Teatrului 
Naţional din Bucureşti. În 1958 a fost inculpată în procesul Noica, 
sub acuzaţia de a fi introdus ilegal în ţară literatură interzisă, 
subversivă (o carte a lui Emil Cioran!) şi a fi asistat la discuţiile 
anticomuniste ale membrilor grupului Noica. A executat patru ani de 
închisoare la Jilava (Cf. Dumitru Furdui, Teatrul în comunism, vol. I, 
p. 130; Boris Perevoznic, în Caietele Teatrului „Eminescu”, oct. 
2011). Înainte de a fi judecată şi închisă (1958), ea regizase la 
Teatrul Naţional din Bucureşti piesa „Apus de soare”, cu G. 
Calboreanu în rolul principal. Fiind condamnată, afişele 
spectacolului au apărut, o perioadă, fără indicarea regizorului, iar 
apoi cu numele asistentului ei de regie, Mihai Zirra, ca regizor plin 
(D. Furdui, op. cit., p. 130). Compromisă datorită implicării în 
„acţiuni duşmănoase regimului” şi detenţiei, artista nu a mai 
obţinut, în pofida prestigiului profesional anterior, angajamente la 
teatrele din Bucureşti. Ieşirea pe scenă, afirmarea în viaţa publică îi 
erau interzise. Nu i-a rămas alt mijloc de asigurare a existenţei decât 
activitatea regizorală în provincie, la Petroşani. În 1965, când 
Marietta Sadova împlinea 50 de ani de activitate artistică, prietenii 
au organizat în onoarea ei o festivitate-jubileu (21 septembrie 1965) 
la care au fost trecute în revistă prestaţia ei ca actriţă, regizoare, 
profesoară la Institutul de Teatru şi scriitoare. Cu acest prilej i-au 
adresat cuvinte de preţuire şi recunoştinţă: Victor Eftimiu, Aurel 
Baranga, Liviu Ciulei, Dan Nasta, Maria Cupcea. În acest context, 
Victor Eftimiu a spus: „Acum, Marietta Sadova îşi continuă munca 
într-un colţ de ţară unde se munceşte mai mult ca oriunde şi unde 
dăruieşte puţin azur oamenilor din tenebrele minelor”. „Marietta 
Sadova a făcut teatru cu patimă şi cu înţelepciune, cu deslănţuiri şi 
cu măsură, a stors mierea şi fierea teatrului, a realizat acea fericită 
fuziune dintre autor şi interpret, singura care poate capta prin emoţii 
pe spectator.”  (Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani, „Profesiunea 
doamnei Warren” de G.B. Shaw, stagiunea 1971-1972). Treptat, 
restricţiile ce i-au fost impuse s-au restrâns şi Marietta Sadova a fost 
solicitată de teatre mai prestigioase, ca regizoare şi chiar ca actriţă. 
În stagiunea 1971-1972 a pus în scenă, la Teatrul de Stat „Mihai 
Eminescu” din Botoşani, piesele „Profesiunea doamnei Warren” de 
G.B. Shaw, „Avarul” de Molière, „Eu sunt tatăl copiilor” de Angela 
Bocancea şi „O fată imposibilă” de Virgil Stoenescu.  

 
 
 
– Într-adevăr! În plus, dacă înainte eram atenți ca nu 

cumva să schimbăm „spiritul clasicilor”, acum suntem foarte 
atenți ca nu cumva să-l păstrăm. Fiindcă sunt un om echilibrat 
și solomonic în forul meu interior, încerc să țin cumpăna. Cred 
că orice spectacol trebuie să aibă o componentă de respect față 
de tradiție și o componentă de îndrăzneală novatoare. 

– Am observat că îl evocați des pe Valentin Silvestru. Și la 
cursuri și prin articolele sau cărțile dumneavoastră. E o 
personalitate luminoasă pentru biografia lui Bogdan Ulmu? 

– Am stat lângă Valentin Silvestru opt ani. Devenise, încă 
de atunci, Ayatollahul criticii naționale de teatru. Era un om 
serios, minuțios. Elabora, studia, se documenta, nu pierdea 
nopțile. Nu l-am văzut niciodată bând al treilea șpriț. Era un 
om de sobrietate profundă, morală, echilibrată; desigur, fiind 
și umorist, contrapuncta, uneori, cu mici glume. Umorul, 
poate, ne-a și apropiat... După 1990, criticul-instituție a 
dispărut. Domnul Teatru, cum i se spunea, nu și-a mai găsit 
locul. Nici Doamna sau Domnișoara Teatru. De ce? Pentru că 
a dispărut spaima față de cronici. În anii ’70-’80, dacă 
Silvestru desființa un spectacol, cu o violență de care numai el 
era în stare, creatorul respectivului spectacol era pus la index 
vreo șapte luni. Nu-i mai dădea nimeni de lucru. Cum era 
spaima față de Dumitru Popescu-Dumnezeu sau de Tamara 
Dobrin, așa era, în lumea teatrului, și spaima față de 
Silvestru. Din păcate, genul acesta de personalitate n-avea 
cum să reziste după 1990. 

– De ce din păcate? 
– Pentru că am nostalgia criticului de părerea căruia să 

mă reazem. Vine câte un critic de la București și spune: 
„eu sunt deșteaptă, voi sunteți proști, nu pricepeți nimic!”. 

– Dar de ce ați folosit un feminin? 
– Pentru că, întâmplător, mă refer la o femeie. Cum 

bine știi, de altfel... Interogațiile tale iezuite sunt ușor 
deslușibile, Căline. Ca să merg mai departe, unde mai e 
criticul acela, tot de factura lui Silvestru, care organiza prin 
țară festivaluri, colocvii?!... Într-un orășel ca Bârladul 
funcționa, de exemplu, periodic, un excelent colocviu de 
regie. Silvestru era, însă, o sabie cu două tăișuri. Dacă te 
ura, aveai de suferit foarte mult. Uneori avea și erori de 
gust, în privința dramaturgiei mai ales, apoi unele erori de 
diagnostic. Dincolo de aceste lucruri, era categoric o 
instituție. În cărțile sale sunt multe ipoteze curajoase de 
lucru. Și teoretice, și practice. Cartea lui despre Caragiale a 
fost, la vremea apariției, o lovitură în lumea teatrului 
românesc, mai ales pentru practicieni.  

Iată unul din autografele oferite de Marietta Sadova actriţei 
Silvia Brădescu, interpreta rolului Frosine, la premiera „Avarului”: 
„Scumpă Doamnă Brădescu, rămâi mereu tânără şi talentată să mă 
pot bucura în continuare de prezenţa dumitale.” (Din Colecţia 
Constantin Adam). Actorul Boris Perevoznic, care a jucat în trei 
dintre cele patru spectacole regizate de Sadova, îşi aminteşte: 
„Prezenţa, la Botoşani, a doamnei Sadova a fost o şcoală. Era 
fantastică în profesia ei de regizoare. Avea har pedagogic. Era 
Artistă Emerită… şi încă  nu era preţuită la adevărata ei valoare. 
[…] Ea era o regizoare creatoare, scormonitoare…” O 
demonstrează şi următoarea situaţie: „Doamna a dat tuturor 
actorilor textul pe care urma să-l jucăm („O fată imposibilă”, n.n.). 
Apoi ne-a cerut fiecăruia să facem distribuţia. Eu mă vedeam într-
un rol mărunţel, un fluşturatec. Sadova mi-a încredinţat însă un rol 
principal, Directorul de şcoală. M-am dus la doamna Sadova şi i-
am spus că probabil s-a strecurat o greşeală… Doamna mi-a spus 
că nu-i vorba de aşa ceva… O să munceşti şi o să faci şi acest rol, 
că de aia eşti actor!” Într-adevăr, actorul a reuşit un rol cu totul 
deosebit. (Caietele Teatrului..., 2011). Condiţiile epocii impuneau 
autorilor, actorilor, regizorilor respectarea anumitor tabu-uri, 
modele rutiniere, idei, reguli, fără de care nu s-ar fi putut ieşi pe 
scenă. Anumite idei (de exemplu, rolul conducător al PCR), 
anumite personaje (secretarul organizaţiei PCR etc.) erau condiţia 
sine qua non a existenţei şi manifestării teatrale. Ca şi alţi creatori 
din acea epocă, dar şi din alte epoci, Marietta Sadova a băut din 
această cupă a complezenţei (unii zic a obedienţei) faţă de 
puternicii zilei.  La premiera piesei „O fată imposibilă”, ea scria: 
„Sunt mulţumită că prin prezenţa oamenilor de mare demnitate 
cum sunt Secretarul de partid şi Primarul, un grup de tineri 
minunaţi, educaţi în şcoli superioare, aduc în viaţa micului sat 
Movila Veche, dragostea, lumina şi căldura vieţii contemporane” 
(Caiet de sală – „O fată imposibilă”, p. 2. Din colecţia C. Adam). 

Unii eroi post factum, după 1989, condamnă această 
complezenţă. Se prefac a nu şti că o practică, ei înşişi, astăzi. 

În regia Mariettei Sadova s-au derulat, pe scena Teatrului 
„Mihai Eminescu” din Botoşani, peste 150 de reprezentații, iar în 
53 dintre ele actriţa a deţinut rolul principal. Prestaţia ei a lăsat 
amintiri de neuitat asupra publicului spectator şi asupra actorilor 
teatrului. A fost, din punct de vedere artistic, la înălţimea 
exigenţelor impuse de Spiritul protector al teatrului.    

Au trecut 40 de ani de când Marietta Sadova regiza şi juca pe 
scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoşani. Spectatorii şi 
actorii mai în vârstă îşi amintesc cu emoţie orele de autentică trăire 
estetică prilejuite de spectacolele ce purtau amprenta puternicei 
personalităţi a Mariettei Sadova. Marii creatori de cultură lasă în 
lumea pe care o părăsesc nu doar regrete şi amintiri frumoase, ci şi 
ceva din măiestria artei lor. 

 

Constantin ADAM 
Traian D. LAZĂR 

 
 

– Da, un pragmatism al emiterii și al receptării. Jurnalele 
mele le poți lua în tren, dacă ai pierdut un rând reiei lectura 
cu multă ușurință. Stai într-o sală de așteptare, la doctor, te 
uiți prin jurnal. Și așa mai departe... 

– Am observat că până și în textele dvs. serioase păstrați 
o schiță de zâmbet, un fundal de umor. Premeditați această 
omniprezență a ludicului sau pur și simplu ea este rezultatul 
punerii în pagină a unui mod de a fi?     

– Să știi că nu-mi propun să-mi dau măsura de ludic în 
textele mele. Foarte multă lume m-a catalogat drept ludic, 
adresându-mi-se cu apelative precum Domnul Ludic, 
Ironistul, Cel Mai Ludic Dintre Serioși, Cel Mai Serios 
Dintre Ludici. Pur și simplu mă fură condeiul. Pe de altă 
parte, mi-e frică mereu de penibil, de rizibil. Ca să fiu mai 
clar, vreau să evoc spusa unui critic la un spectacol de-al 
meu, de pe la începuturi, cu „Patima roșie”, o piesă pe care 
am tratat-o în cheie parodică, nu ca pe o dramă, cum o 
priveau toți la acea vreme. Mi s-a părut că acolo e de găsit o 
lume a kitsch-ului, iar trimtierea mea la „O noapte 
furtunoasă” era explicită. Criticul respectiv a remarcat 
atunci că decât să-ți propui să faci o dramă, actorii să joace 
prost, iar lumea să râdă, mai bine îți propui de la început să 
se râdă și știi o treabă. Am ținut mult la acel spectacol, 
construit pe această idee. 

– Ultima întrebare, un exercițiu de imaginație pe care îl 
propun unora dintre interlocutorii mei: dacă ar fi să vă 
retrăiți viața, în ce spațiu și în ce timp ați vrea să aibă loc 
această retrăire? 

– Mi-e foarte greu să răspund la această întrebare. Am 
trecut, în fugă, prin alte țări. Nu pot sta „afară”  mai mult de 
o săptămână... Mi-e greu să mă adaptez. Fie că e vorba de 
Cehia, Franța,Spania sau Italia. 

– Nu v-ar fi tentat să fiți regizor la curtea vreunei 
regine? 

– În tinerețe, visam mai mult la regine decât azi... Mi-ar 
mai place apoi interbelicul, epoca art nouveau și așa mai 
departe. Chestia este că nu pot să nu mă gândesc la 
dezavantajele materiale: nu au internet, nu au televizor, 
frigider.  

– Dar n-ați ști că ați putea avea asemenea lucruri. 
– Da, dar acum știu și tare greu îmi este să ies din 

prezent. Rămân, așadar, aici și acum! 

 
a consemnat Călin CIOBOTARI 
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În ciuda avertismentelor transmise telefonic de la Bucureşti, de 
către domnul prof. dr. D. Vatamaniuc, membru de onoare al 
Academiei Române, în plenul şedinţei aniversare din sala Bibliotecii 
Bucovinei „I.G. Sbiera” din Suceava, că revista „Bucovina literară” s-a 
imprimat ca supliment al ziarului „Bucovina” din Cernăuţi abia din 
martie 1943; în pofida expunerii d-lui Marian Drumur, fiul lui George 
Drumur, conturând principalele episoade din traseul suplimentului 
literar „Bucovina”, pornind din martie 1942, până la independența 
„Bucovină literară” din februarie 1943, şi împotriva documentaţiei 
acribioase prezentate la Cernăuţi de către cercetătorul Dragoş Olaru, 
de la Arhivele de Stat ale Regiunii Cernăuţi, cu facsimile ce probau că 
„Bucovina literară”, fie ca supliment, fie ca publicaţie separată, nu 
totuşi independentă, precum „Revista Bucovinei” (apărută din ianuarie 
1942 până în februarie 1945) sau modernistul „Cronicar” (cu doar 
două numere, în decembrie 1943 şi ianuarie 1944), nu fiinţează din 
toamna anului 1941, organizatorul serbării aniversare, Constantin 
Arcu, ţine morţiş să se înfăţoşeze pe mai departe „priponit în proiect” 
şi glosează post-festum aceleaşi enormităţi cronistice: „În toamna 
acestui an s-au împlinit şaptezeci de ani de la înfiinţarea revistei 
Bucovina literară, în 1941, la Cernăuţi, de către Societatea Scriitorilor 
Bucovineni. Momentul a fost marcat prin câteva manifestări culturale 
la Suceava şi Cernăuţi, în zilele de 12-13 octombrie 2011. Nu voi 
insista asupra ţinutei acestor manifestări, au făcut-o deja cei care au 
fost prezenţi. În fond, calitatea manifestărilor este dată în bună măsură 
de calibrul invitaţilor. Şi din acest punct de vedere, afirm fără reţinere, 
am fost la înălţime.” (Constantin Arcu, Podul de hârtie, „Bucovina 
literară”, Suceava, an XXII, nr. 10-11 (248-249), octombrie-noiembrie 
2011, p. 1). Mai înfiorător rămâne însă faptul că de ani de zile 
frontispiciul actualei reviste sucevene are inscripţionate câteva falsuri 
grosolane pentru oareşce literaţi mari şi laţi – „Revistă fondată de 
Societatea Scriitorilor Bucovineni la Cernăuţi în 1941” –, întrucât: 1. 
Revista „Bucovina literară” nu a fost „fondată” de Societatea Scriitorilor 
Bucovineni, ci de ziarul „Bucovina”, în interiorul căruia s-a tipărit şi din 
„fondurile” căruia s-a şi finanţat, iar Societatea Scriitorilor Bucovineni 
doar a colaborat dimpreună cu Societatea pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina, prin câţiva dintre membrii lor, care într-un sfârşit, 
în martie 1943, au curajul şi fondurile necesare pentru a se desprinde 
de publicaţia tutelară. 2. „Bucovina literară” din Cernăuţi nu a fost 
„fondată în 1941”, nici începând cu ziua de luni, 14 iulie 1941, când 
apare cotidianul „Bucovina”, ziar de afirmare românească, an I, nr. 1, 
în 4 pagini, format A3 (46 x 34 cm), cu menirea de a informa opinia 
publică asupra mersului evenimentelor din ţară şi de peste hotare, şi 
nici până măcar în ziua de miercuri, 31 decembrie 1941, pentru că în 
acest răstimp, în acest ziar, nu s-a tipărit vreun supliment „Bucovina 
literară”. Ziarul avea doar o pagină, intitulată iniţial Duh şi slovă. 
Începând cu nr. 100, din ziua de joi, 6 noiembrie 1941, pagina Duh şi 
slovă dispare din ziarul „Bucovina” şi în locul ei cititorii se puteau obloji 
cu pagina Literatură şi artă, având cam acelaşi conţinut – aici George 
Drumur semnează poezia Semnele gorunului, probă că se simţea 
nevoia unui spaţiu de expansiune –, după cum arată numerele 101, 
102, 103 şi 104 din zilele de vineri, sâmbătă, duminică şi miercuri, 
adică 7, 8, 9 şi 12 noiembrie 1941, impunându-ne concluzia că pagina 
2 din cotidianul cernăuţean nu era, cum s-ar putea bănui, un supliment 
literar săptămânal, spre a ne revedica „mult mai ulterior decât după 
aceea” o viguroasă tradiţie şi a ne cocârja după fiecare zece ani să 
organizăm tămbălăuri aniversare. Dar în pagina de Literatură şi artă 
din ziarul „Bucovina”, an I, nr. 105, joi, 13 noiembrie 1941, p. 2, ni se 
prezintă Şedinţa Societăţii scriitorilor bucovineni, unde „Programul 
propriu-zis a avut ca subiect rezolvarea unor probleme de interes 
general, ca înfiinţarea unei reviste literare la Cernăuţi, publicarea 
plachetelor de versuri şi proză sub egida Societăţii scriitorilor 
bucovineni şi alte chestiuni în legătură cu sediul Societăţii.” Aşadar, la 
început de noiembrie 1941, abia se punea între alte probleme şi 
„înfiinţarea unei reviste literare în Cernăuţi”. În pagina Literatură şi artă 
a ziarului „Bucovina”, din ziua de joi, 6 decembrie 1941, se vorbeşte 
încă mai apăsat şi concret despre preparativele pentru altă publicaţie, 
anume „Revista Bucovinei”: „În ultima şedinţă a Societăţii scriitorilor 
bucovineni, problema care a preocupat plenul în cea mai largă măsură 
a fost înfiinţarea unei reviste menite să umple, măcar cât de cât, 
golurile formate prin dispariţia atâtor periodice de talie, ce existau pe 
plaiurile bucovinene, până la revărsarea puhoaielor bolşevice din 28 
iunie 1940. După diverse propuneri şi îndelungi dezbateri, s-a căzut 
de acord ca noua revistă să fie botezată cu nume puţin pretenţios şi 
să i se spună „Revista Bucovinei”. Sub această firmă poate să se 
adăpostească oricine, căci bucovinenii nu înţeleg să se ermetizeze, 
ci dimpotrivă, să stea cu porţile deschise, cum li-i întotdeauna 
obiceiul din străbuni. Întrucât revista se va alimenta din fondurile 
Societăţii pentru cultură, în comitetul de direcţie al revistei au fost 
aleşi trei delegaţi din partea Societăţii pentru cultură şi trei din 
partea Societăţii scriitorilor bucovineni. Din partea Societăţii pentru 
cultură au fost desemnaţi ca membri d-nii C. Loghin şi I. Mandiuc, 
iar ca secretar de redacţie, d-l Dragoş Vitencu. Din partea Societăţii 
scriitorilor au fost însărcinaţi ca prima calitate d-nii Aurel Vasiliu şi 
George Drumur, iar ca secretar de redacţie Tr. Cantemir. După ce 
au fost făcute formele de înregistrare ale revistei, primul număr va 
apare în preajma Anului Nou.” Amănuntele pot fi instructive şi pentru 
scriptorii bucovineni din cap de mileniu trei, spre a face o treabă 
gospodărească. „Revista Bucovinei” a ieşit de sub tipar pe la 
jumătatea lunii ianuarie 1942 şi a continuat să apară, chiar după 
reintrarea trupelor sovietice în Bucovina, până în martie 1945, cu 
menţiunea redacţiei şi tiparului în… Timişoara!!! Se vede însă 
treaba că Bucovina din urmă cu şapte decenii nu ducea lipsă de 
cârcotaşi nici la vreme de război şi Dragoş Vicol se apucă să 
lămurească lucrurile în acelaşi ziar „Bucovina”, an II, nr. 159, 
miercuri, 21 ianuarie 1942, în pagina Literatură şi artă (p. 2), făcând 
un bilanţ… moral despre Reviste bucovinene: „Să începem a le 
număra? Am face o operaţiune dificilă şi în acelaşi timp – destul de 
ne la locul ei. Pentru că enumerând revistele bucovinene – cu 
planuri mari, dar cu înfăptuiri mici, vina e a noastră a tuturor – ar 
trebui să enumerăm şi aşa numitele bisericuţe literare care aveau şi 
ele un rost: certurile şi vrajba. 

puncte de vedere 
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N-am văzut niciodată un grup de poeţi bucovineni care să se înţeleagă 
între ei, fie din pricina diferitelor culori politice din care făceau parte, fie din 
pricina concepţiei politice a fiecărui ins. Sau, în cazul că exista concordie la 
început, aceasta trebuia să degenereze în diviziuni şi subdiviziuni, poeţii 
uitând că reprezintă o provincie care îşi cerea şi ea locul meritat, pentru 
frumuseţile ei de basm şi istorie, în tumultuoasa orchestraţie a literaturii 
româneşti.” 3. Abia cu nr. 212 din ziua de luni, 23 martie 1942, paginile 5-6-7 
şi 8 din ziarul „Bucovina” poartă distincţia „Supliment literar, Bucovina”, ziar de 
afirmare românească, şi putem citi editorialul Gând pentru viitor semnat de 
Dragoş Luţă: „(...) În primul rând însă ne îndreptăm gândul spre scriitorii 
bucovineni talentaţi dar marea răspândire a ziarului – tocmai în ultima 
săptămână tirajul nostru s-a urcat cu încă zece mii de exemplare – ne face să 
păşim înainte cu aceeaşi încredere ca şi până acum”. Tirajul îmbucurător îi 
reţine pe colaboratori să se desprindă de publicaţia mumă, ocrotitoare şi din 
partea imprimării şi a difuzării, căci suplimentul nu riscă o numerotaţie 
separată a paginilor şi nici o răspândire prin eforturi proprii. Acesta pare să fie 
şi singurul motiv hotărâtor pentru care nucleul redacţional de la suplimentul 
ziarului „Bucovina” priveşte cu jind la plutonul care le-a luat-o înainte editând 
„Revista Bucovinei”, începând cu luna ianuarie 1942. Concret, cuprinsul celor 
patru pagini din acest prim „Supliment literar. Bucovina” este alcătuit de N. 
Părhăuceanu, Culturalitatea Bucovinei (articol, p. 5); E. Ar. Zaharia, Doină 
(versuri); C. Bivolaru, Artă şi public (articol); George Drumur, Într-o după-
amiază de duminică…, fragment inedit de roman (p. 6); Rainer Maria Rilke, 
Adormirea Maicii Domnului, în româneşte de Ştefan Stănescu; N. I. Bontaş, 
Rondelul Resemnării (versuri); Virgil Carianopol, Rugăminte (versuri, p. 7); 
Grigore I. Grecu, Fragment de viaţă (proză); N. Tcaciuc-Albu, Drum de 
noapte (versuri), Eusebiu Emanoil Florens, Bocet (versuri); Alexei Dragu, 
Căprioara (proză, p. 8), Balada mărului din câmp (nesemnată) şi File de 
calendar (unde este apreciată „Revista Bucovinei”, nr. 3 din martie 1942, tot 
fără semnătură dar aparţinând probabil lui George Drumur).   

 

Mica reformă de acum un an am socotit-o necesară fiindcă suplimentul 
literar, aşa cum apărea până atunci, nu era în măsură să contribuie la 
propăşirea spiritului creator bucovinean, care simţea nevoia unor orizonturi 
mai largi şi era în permanentă căutare de spaţii. Desigur că în decursul 
acestui an nu vom fi înfăptuit lucruri extraordinar de mari, din punct de vedere 
al creaţiei artistice, dar ne-am servit colţul nostru de pământ românesc cu 
toată însufleţirea şi cu tot entuziasmul, preferând grandomaniilor unor pigmei 
atinşi prea de curând de carii la creier, sinceritatea în expresii şi cuvântul 
curat, cari preţuiesc mult mai mult decât bâlbâielile atâtor debili mintali, aciuaţi 
în toate periferiile presei. Trăim în certitudinea victoriei româneşti şi nu ne 
putem aventura în confuzii, interpretări răuvoite sau false a tot ce au creat 
predecesorii noştri, în spiritualitatea românească, fiindcă lor şi numai lor 
datorim progresul literar şi artistic de care ne mândrim noi.” Ceea ce ar fi fost 
nimerit să citească şi organizatorii aniversării apriorice din zilele de 12-13 
octombrie 2011.  Ultima suflare a revistei „Bucovina literară” pare să fie din 
aşa-zisul an IV, nr. 94, duminică, 19 martie 1944, deşi, întocmai ca steagurile 
lui nenea Iancu, nici numerele hebdomadarului cernăuţean nu ies la… 
socoteală. Astfel, rostogolind săptămânile înapoi, din ziua de duminică, 20 
februarie 1944, ar trebui ca în duminica sau săptămâna din urmă cu un an, 
adică 8 (opt) săptămâni în 1944 şi încă 45 (patruzeci şi cinci), până duminică, 
20 februarie 1943, să însumeze 53 de numere, cu care, scăzându-le din 90, 
să obţinem un… deficit de 37 de „apariţii” ale săptămânalului bucovinean, 
care ar fi să se întindă măcar până în ziua de luni, 23 martie 1942, când 
paginile 5-6-7 şi 8 din ziarul „Bucovina”, an I, nr. 212, poartă titlul „Supliment 
literar, Bucovina”. Ipoteza de lucru în care ne putem avânta deocamdată este 
că aceste numere… lipsă din „Bucovina literară” nu au dispărut din colecţiile 
bibliotecilor, ci pur şi simplu ele nu au scânteiat la timpul potrivit „în lumina 
tiparului”, nici în interiorul şi nici în exteriorul ziarului „Bucovina”: alcătuiesc o 
„pagubă colaterală” a bucovinenilor aflaţi în spatele frontului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mergând îndărăt, mai departe cu acest calcul, din cele 31 de numere 
„lipsă” din februarie 1943, ajungem la 6 apariţii în ianuarie-februarie 1943 şi 
încă 25 înapoi până prin 5 iulie 1942, ceea ce tot nu atinge hotarul festiv al 
celor „70 de ani”, onorat cu dulce ignoranţă de echipa organizatorică din 
octombrie 2011. Publicaţia împricinată nu s-a tipărit însă chiar în fiecare 
săptămână, iar I. Hangiu, autorul Dicţionarului presei literare româneşti, 1790-
1990, Editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996, p. 73-74, este şi 
d-lui confuz – „Apare la Cernăuţi (an III, nr. 35: 11 ian. 1943 – an IV, nr. 91: 
27 febr. 1944; din col. B. A. R. lipsesc nr. 1-30; 32-34)” –, întrucât nu s-a 
ostenit să caute titlul periodicului bucovinean măcar în altă bibliotecă din… 
Bucureşti.  Ba chiar a ocolit să scrie un articol, oricât de firav, şi despre 
„Revista Bucovinei”, poate cea mai importantă publicaţie literară cernăuţeană 
din anii celui de-al doilea război mondial. În sfârşit, greşeala aniversatorilor 
„douămiişti” nu stă în faptul că nu cunosc datele istorice ale unei probleme – 
omeneşte memoria şi imaginaţia omului… postmodern sunt cam găunoase, 
ci că în fişa postului pe care îl ocupă nu şi-au înscris şi elementara 
documentare. Este absolut aberant ca într-un judeţ din Bucovina istorică, 
unde funcţionează o facultate de filologie, un muzeu de istorie, un centru 
cultural pentru valorificarea tradiţiei chiar în Suceava, un institut Academic 
„Bucovina”, precum cel de la Rădăuţi, o Societate pentru cultura şi literatura 
română în Bucovina, tot la Rădăuţi (care prin 1942-1943, în Cernăuţi, a pus 
vârtos umărul la realizarea „Bucovinei literare”), iar tu ditamai organizator al 
unei manifestări culturale să nu te consulţi cu nici un specialist. Reuşita 
acestei aniversări, de care se arată aşa de plin de sine şi mândru Constantin 
Arcu, stă în „proba de piatră a adevărului” despre aculturaţia din Bucovina de 
astăzi. Şi e mare păcat. Sau chiar acesta va fi fost şi scopul suprem? Dar 
unde mai ascundem ruşinea??? Pentru că, nu-i aşa?, aniversările trec, însă 
ruşinea rămâne... 

Ion FILIPCIUC 

Nota redacției.  Inserând acest text al colaboratorului nostru Ion 
Filipciuc, „Cronica veche” rezervă spaţiu, într-un viitor număr, pentru un 
eventual drept la replică.  

Acesta pare să fi punctul de plecare pentru viitoarea „Bucovină literară” 
dar faptul că suplimentul nu are numerotaţie şi paginaţie aparte nu ne 
îndrituieşte să-l considerăm …autocefal. În fapt, nu e vorba de o redacţie 
separată, ci doar de doi literaţi care se ocupă în mod special de pagina 
Literatură şi artă, cu apariţie aleatorie, şi de suplimentul literar săptămânal, 
despre care aflăm din anunţul Pentru colaboratorii noştri, din nr. 302 al 
ziarului „Bucovina”, luni, 6 iulie 1942, p. 8, la rublica File de calendar, 
amănunte preţioase:  „DOMNII COLABORATORI AI ZIARULUI NOSTRU 
SÂNT RUGAŢI CA TOT MATERIALUL LITERAR (NUVELE, POEZII, 
SCHIŢE, CRITICI ETC) SĂ-L ÎNDRUMEZE FIE SOCIETĂŢII 
SCRIITORILOR BUCOVINENI, PIAŢA UNIRII 3, CERNĂUŢI, CU 
SPECIFICAREA «PENTRU SUPLIMENTUL LITERAR» – FIE DIRECT 
REDACŢIEI ZIARULUI STR. G-RAL MIRCESCU No. 8, MENŢIONÂND PE 
PLIC «PENTRU d. GEORGE DRUMUR SAU DRAGOŞ LUŢĂ», SUB A 
CĂROR ÎNGRIJIRE APARE «SUPLIMENTUL LITERAR» ŞI PAGINA 
«LITERATURĂ ŞI ARTĂ».”  

Pentru că în „Bucovina”, ziar de afirmare românească, an II, nr. 309, luni, 
13 iulie 1942, 12 p., 3 lei, redacţia şi administraţia, Cernăuţi, str. G-ral 
Mircescu nr. 8, citim editorialul La un an de la apariţie, semnat de Ion 
Munteanu, care aduce câteva precizări demne de luat în seamă şi astăzi: „Tot 
ce e înălţare sau prăbuşire pentru ţara românească cată mai întâi către 
aflarea noastră. Şi «Bucovina”, apărută la începutul unei epoci de uriaşe 
prefaceri naţionale, a cunoscut până acum numai înălţări. Pentru că fiecare zi 
din anul de viaţă al ziarului a însemnat un pas înainte spre biruinţa luptei 
poporului român şi o piatră în plus la zidirea înălţării patriei noastre. Pe 
aceleaşi căi – pe urmele glorioasei noastre lupte – ziarul «Bucovina» intră în 
al doilea an de viaţă, continuându-şi umila trudă de însemnare a tuturor 
prefacerilor şi biruinţelor României” (p. 1). 

În paginile 5-8 ale acestui număr este inclusă „Bucovina. Supliment 
literar. Apare cu concursul Societăţii Scriitorilor Bucovineni”, „concursul” 
însemnând texte literare şi nicidecum fonduri financiare, cu următorul cuprins: 

George Drumur, Câteva cuvinte despre poezie (p. 5); Ioan Gh. Bogaci, 
Recolta liniştei (versuri, p. 5), George Zamfira Antonescu, Scriitori şi 
naţionalism (p. 5 şi 8); Tcaciuc Albu, Prin codrii Herţei (proză, p. 6); E. Ar. 
Zaharia, Cronică: Ion Dragomir, Disperaţii (roman, p. 7); Dragoş Vicol, Fete 
blonde (versuri, p. 7); D. Loghin, Poem religios (versuri, p. 7); Ilarie Poştariu, 
Stăpânul, roman de Ovid Densuşianu-Fiul (p.7);  Prăvălia Diavolului, roman 
de Mircea Streinul (p. 8); Grigore I. Grecu, Nopţi în munţi (versuri, p. 8); File 
de calendar de George Drumur (p. 8). 

De observat că paginaţia suplimentului literar este cuprinsă în cea a 
ziarului „Bucovina”, ceea ce exclude o detaşare a paginilor interioare. Că 
suplimentul literar „Bucovina” nu este un urmaş al paginii Literatură şi artă 
avem dovada într-o astfel de pagină în ziarul „Bucovina”, an II, nr. 311, peste 
doar două zile, miercuri, 15 iunie 1942.  

Într-un cuvânt, dacă revedicăm revista „Bucovina literară” de la 
suplimentul literar din ziarul „Bucovina”, trebuie să ne temperăm ceva mai 
vajnic apetitul aniversărilor şi să ne mulţumim cu data de 13 iulie 1942 drept 
un prim reper cronologic. Cum nici suplimentul literar din 13 iulie 1942 nu a 
purtat noroc organizatorilor celei de-a 70-a aniversări, devansată cu vreo 
nouă luni de zile, ca şi cum o „sarcină literară” ar avea acelaşi traiect prenatal 
ca un mânz din hergheliile împărăteşti, redactorul-şef de la „Bucovina literară” 
din Suceava anului 2011 va trebui să-şi toarne cenuşă-n cap. Asta, ca să nu-i 
crape obrazul de ruşine. Întrucât nu am la dispoziţie toate numerele din 
suplimentul săptămânal „Bucovina literară”, presupun că „paginile” au 
continuat să apară în interiorul ziarului „Bucovina” din ziua de luni, 26 
octombrie 1942, inscripţionate in vitro „an II, nr. 31”, până prin februarie 1943, 
după care colegiul redacţional îşi declară independenţa. Căci, în rubrica File 
de calendar din „Bucovina literară”, nr. 90, din ziua de duminică, 20 februarie 
1944, p. 8, întâlnim încadrate într-un chenar ornamental câteva date 
importante despre această revistă cernăuţeană: „Revista «Bucovina literară» 
împlineşte cu numărul acesta un an de apariţie regulată în forma pe care i-am 
dat-o atunci când s-a desprins din ziarul «Bucovina». 
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psihoterapia ca dar 
 
 

Agitaţia fără rost împreună cu multitudinea de 
scopuri personale ce trebuie musai bifate conduc omul 
modern la o viaţă trăită în cvasi-izolare, la un soi de 
autism. Nu că i-ar lipsi contactele cu celălalt, doar că 
aceste contacte sunt mecanice, instrumentale, orientate 
în cele din urmă tot către sine. Reale sunt doar propriile 
senzaţii, propriile fluxuri de idei, propriile momente de 
încântare, propria durere, propriile raţionamente şi propriile lucruri 
îngrămădite în jurul său. Trăim într-o lume în care spaţiul dintre indivizi pare 
a fi umplut cu un lichid vâscos şi opac care îngreunează orice tentativă de 
apropiere autentică de celalalt, orice rezonanţă vizavi de ceea ce trăieşte şi 
simte celălalt. O lume în care se vorbeşte mult despre suferinţă, dar în care 
ne cutremurăm tot mai puţin în faţa aproapelui aflat în suferinţă; o lume în 
care fiecare se socoteşte actor principal, iar restul simpli figuranţi sau decor 
neînsufleţit. Celălalt este un fel de reconstrucţie caricaturală realizată în 
funcţie de propriile nevoi, important în măsura în care funcţionează ca 
oglindă aptă să furnizeze o imagine despre noi cât mai apropiată de cea pe 
care ne-am făurit-o noi înşine. A călca pe celalalt, a-l strivi sistematic, pare 
a fi un fel de esenţă a metodelor recomandate pentru a reuşi în viaţă şi 
carieră. Dacă multe meserii pot fi făcute în baza unei asemenea filosofii de 
viaţă bazată pe nesimţire şi exterminarea simbolică a celuilalt, există 
câteva în care o astfel de „filosofie” duce la rezultate catastrofale. Îmi vin în 
minte acum câteva: cea de medic, cea de profesor, cea de preot, cea de 
psihoterapeut. În general, activităţile care nu presupun doar manipulare de 
cifre, hârtii, pietre, maşini, terenuri etc., care presupun întâlnirea non-
mecanică cu celălalt. Cartea lui Irvin Yalom, Darul psihoterapiei (Editura 
Vellant, Bucureşti, 2011), este o pledoarie pentru preţuirea autentică a 
aproapelui, o exemplificare elocventă a faptului că nu poţi să-i ajuţi 
realmente pe oameni dacă nu-i iubeşti, dacă nu te poţi conecta cu 
sinceritate la suferinţa lor. În esenţă, cartea a fost scrisă de celebrul 
psihiatru pentru a fi un fel de ghid practic pentru psihoterapeuţi, indiferent 
de orientare. Una dintre credinţele lui Yalom este aceea că nu există o 
„orientare psihoterapeutică corectă”, chiar dacă el este cunoscut ca fiind cel 
mai important teoretician şi apărător al psihoterapiei existenţiale. Orice 
psihoterapeut ar trebui să fie un bun cunoscător al celor mai importante 
tehnici psihoterapeutice – de la cele psihanalitice şi existenţiale, până la 
cele gestaltiste şi cognitiv-comportamentale. Motivul este simplu: fiecare 
pacient dezvoltă o formă de tulburare de cele mai multe ori unică, iar o 
combinaţie de tehnici poate da rezultate mai bune. Dacă s-ar considera că 
un anume set de tehnici este corect – aşa cum cred, de pildă, adepţii 
terapiei cognitiv comportamentale – acel set ar fi aplicat indiferent de 
pacient, indiferent de particularităţile suferinţei sale. Astfel, terapia devine 
un fel de practică care nu are legătură cu pacientul, o intervenţie sublimă, 
dar care nu atinge vreunul din punctele esenţiale ale afecţiunii în cauză. 
Schemele standard de terapie sunt extrem de eficiente pe hârtie şi în 
rapoarte, dar nu au legătură cu pacienţii reali şi cu suferinţa concretă. Din 
acest punct de vedere, mai ales când este vorba despre afecţiunile grave, 
Yalom pledează pentru evitarea diagnosticelor şi pentru terapiile 
psihodinamice lungi (psihanalitice, existenţiale), în dauna celor scurte, 
„validate empiric” (comportamental-cognitiviste, de obicei) care, de cele 
mai multe ori, au doar avantajul de a fi decontate de casele de asigurări. 
Terapiile validate empiric se bazează pe o serie de false supoziţii: „că 
problemele pe termen lung pot dispărea după o terapie scurtă; că pacienţii 
au doar un simptom determinat, pe care îl pot descrie cu exactitate la 
începutul terapiei; că elementele terapiei eficiente se pot disocia unele de 
altele şi că un manual sistematic de proceduri le poate permite indivizilor cu 
o pregătire minimă să practice psihoterapia în mod eficient.” (p. 212). A 
aplica proceduri standard în psihoterapie e ca şi cum intervenţiile 
chirurgicale ar fi efectuate de roboți care au în soft doar procedurile pentru 
două-trei operaţii simple (apendicită, amigdale etc.), iar aceste proceduri ar 
fi aplicate indiferent de natura intervenţiei de care are nevoie pacientul. 
Pentru „psihoterapeuţii” care trăiesc tipul de autism de care vorbeam mai 
sus, aceste proceduri standard sunt mană cerească: le dau posibilitatea să 
mimeze actul terapeutic, să pozeze în figuri interesante şi să câştige mulţi 
bani; asta în timp ce interesele lor reale sunt legate de schimbarea vilei în 
care locuiesc, de o nouă maşină sau de o nouă poveste amoroasă 
(eventual, cu una dintre pacientele lor). Pacientul poate deveni astfel lesne 
un fel de treaptă către un „mai sus” al bunăstării personale a terapeutului. 
Or, aceasta este una dintre cele mai mari grozăvii profesionale. Asta cu 
atât mai mult cu cât, datorită gradului ridicat de autodezvăluire, 
vulnerabilitatea, fragilitatea şi dependenţa unui pacient faţă de terapeutul 
său este uneori maximă. Poate că una dintre cele mai şocante constatări 
ale lui Yalom, dezvăluită şi în Călăul dragostei, este cea legată de lucrurile 
care au contat cu adevărat pentru cei care au făcut terapie cu el, de 
lucrurile despre care aceştia au mărturisit că i-au ajutat realmente să-şi 
învingă suferinţa. De cele mai multe ori, terapeuţii sunt convinşi că 
interpretările oferite diferitelor acte, trăiri sau vise ale pacienţilor, explicaţiile 
ştiinţifice, ajutorul oferit în conştientizarea formaţiunilor inconştiente sau cel 
oferit pentru ca aceştia să ajungă la un „insight revelator” ajută cel mai mult 
în uşurarea suferinţei. Pe de altă parte, pacienţii mărturisesc că momentele 
decisive în turnura pozitivă a terapiei au fost cele în care terapeutul – printr-
un gest, printr-un cuvânt, printr-un act de autodezvăluire – a arătat cât de 
mult contează pentru el pacientul respectiv, suferinţa lui. Principiile 
teoretice micşorează anxietatea terapeutului în timpul terapiei, îl asigură că 
se găseşte pe drumul cel bun, dar nu şi pe pacient. Anxietatea pacientului 
este redusă de sentimentul că terapeutului realmente îi pasă de el, că se 
gândeşte la problemele lui şi în timpul liber, că are suficientă încredere în el 
încât să-i dezvăluie din propriile probleme, că îl tratează cu multă căldură şi 
sinceritate, că îl face să se simtă un tovarăş de drum. Or, un terapeut poate 
face lucrurile astea doar dacă reuşeşte să treacă dincolo de propriile 
suferinţe şi dorinţe, dedicându-se cu sinceritate şi multă căldură 
omenească sprijinirii aproapelui. În esenţă, terapeutul autentic reuşeşte să 
facă din propria viaţă un dar pe care îl oferă cu multă dragoste celor aflaţi 
în suferinţă. 

Gerard STAN 
 

Frontiere sociale – o temă de cercetare 
privilegiată în sociologie, prilej de a radiografia 
societatea capitalistă care balizează, exclude, segregă 
grupurile sociale, uneori şi etnice, inducând 
defavorizaţilor sentimentul de izolare. O retorică 
militantistă, izvorând din critica societăţii occidentale 
care construieşte astăzi o lume socială împărţită între 
avuţi şi nevoiaşi, stabilind linii de demarcaţie, 
jalonând grupurile defavorizate, delimitând  clasele 
superioare de cele paupere, neinstruite, ghetoizate. În 
dicţionare, frontieră înseamnă hotar, graniţă, limită 
teritorială, margine, cordon. La origine, cuvântul vine 
din ştiinţa militară, frontul e o  zona  de contact între 
două armate. De regulă, o linie sinuoasă şi fluctuantă,  
evoluând în funcţie de raportul de forţe. Termenul a 
evoluat apoi, începând cu secolul al XVII-lea 
semnificând  linia ce bornează  limitele a două state. 
Odată cu construcţia Statelor-naţiunii, s-a impus 
conceptul de frontieră naturală, limită a unui teritoriu, 
obstacol fizic lizibil (râu, munţi). Frontiera politică  
separă: teritorii, suveranităţi, sisteme juridice şi 
organizatorice. Termenul e asociat acum unui sistem 
de control, de apărare, de protecţie, filtrând 
comunicaţiile, circulaţia, schimburile. Schimburi 
permise sau  ilicite, gen contrabandă, care penetrează 
frontierele închise. Frontiera  care separă state poate 
fi  adesea poroasă, facilitând nu doar schimbul de 
mărfuri, ci şi de idei. Când a pătruns în ştiinţele 
sociale, frontiera a început să exprime separaţia între 
grupuri culturale sau contacte imprecise (frontiere 
lingvistice, religioase). Definiţia culturală şi socială a 
frontierei lărgeşte definiţia clasică, geografică 
(separare de teritorii), prin implicarea dimensiunii 
politice, materiale  şi simbolice (un grup de actori 
care marchează un spaţiu, real sau imaginar). Oricare 
dintre aceste sensuri semnifică confruntare - între 
sisteme de organizare, norme culturale şi juridice, 
contexte sociale – separând spații, formând linii de 
demarcaţie. Consideraţiile de mai sus mi-au fost 
prilejuite de  apariţia unei cărţi recente, Educaţie şi 
frontiere sociale, Polirom), coordonată de profesorul 
ieşean Mihai Dinu Gheorghiu şi de Monique de Saint 
Martin (nume de bază în fosta echipă a lui Pierre 
Bourdieu,  cel care a dominat sociologia franceza şi 
nu numai, în ultima parte a secolului trecut). Dintr-o  
Introducere  desprind alte semnificaţii: în calea 
cetăţenilor care ar trebui să circule liber se găsesc 
adesea borne, stâlpi, „valize sau cutii de carton”, care 
marchează traiectoriile, delimitează deplasările şi 
organizează întâlnirile. Nu sunt linii totdeauna 
vizibile,  evidente, perceptibile,  uneori  sunt doar  
sugerate, descinzând  din imaginarul social şi adesea 
sunt încălcate, forţate, luate cu asalt. Frontierele 
delimitează, exclud, separă, marchează construcţii  
materiale, spații de trăit sau zone sociale şi constituie 
adesea pretext pentru dezbateri sociale, confruntări, 
conflicte.  Separaţia defineşte mai ales  reprezentările 
şi practicile sociale, atitudinile şi comportamentele, 
competenţele („învăţătura”), performanţele, stilurile 
– totul în funcţie de loc şi situaţie. Copiii învaţă de 
mici: ceea ce e permis aici, e interzis dincolo, cu alte 
cuvinte  sunt deprinşi  să decodifice spațiile sociale şi 
să se protejeze.  Desigur, cum am mai spus, frontiera 
e şi un spaţiu de schimb, de întâlnire, de comunicare 
între lumi diferite. 

 

Sărbătorile, manifestaţiile culturale sau sportive, 
terenul de joacă al copiilor reunesc indivizi din lumi 
altfel bine delimitate. Oameni pe care totul îi desparte 
(educaţia, lecturile, limbajul, conduitele, manierele) 
găsesc  adesea loc de întâlnire şi de comunicare, 
uneori chiar pactizează, trec peste bariere. Prilej de 
reajustare a frontierei, de  remodelare a gândirii 
sociale  care  conferă identitate grupurilor.  Astfel că 
grupurile dominante, care impun adesea legitimitatea 
şi ordinea lor socială, disciplina lor comportamentală, 
care  elaborează norme de apărare a frontierei sunt 
uneori transgresate de contactele cu „ceilalţi”,  sunt 
penetrate, suportă influențe, încorporează valori şi 
practici  străine de identitatea şi tradiţia lor. Am 
întâlnit intelectuali subţiri care ascultă muzici 
„populare” şi nu resping nici chiar manelele. 
Limitând, închizând, constrângând frontiera poate 
reprezenta adesea şi o provocare, o  invitaţie  la 
evadare, depăşire, mobilitate. Bariera incită, 
declanşează energii de depăşire sau de ocolire. De 
angajare în noi experienţe sau de reconstruire de 
coduri. Şi, nu în ultimul rând, frontiera înseamnă 
identificarea unor locuri de trecere, de tranzit, de la 
zone de excludere către spații permisive, către locuri 
de ancorare în cealaltă lume. Există totdeauna 
indivizi care regresează, dar şi mulţi care urcă, 
penetrează, caută breşe,  portiţe de trecere. Frontiera 
mobilizează la reinventarea de sine. Cartea  relatează 
despre experienţe şi realităţi din patru ţări – Franţa, 
România, Brazilia, Suedia. Studii interesante, 
aplicate, identificându-se specificul frontierelor în 
fiecare dintre societăţi. Singurul autor român dintre  
cei  14, domnul Mihai Dinu Gheorghiu, descrie pe 
scurt caracteristicile frontierelor în contextul societăţii 
româneşti din perioada comunistă. Deşi  programul 
ideologic al noului regim instaurat după 1944 era 
„ştergerea frontierelor” şi egalizarea de jos în sus, de 
fapt s-au instituit noi frontiere, de clasă, ideologice, 
privilegiind clasele cândva defavorizate şi limitându-
se accesul la studii a celor provenind din fostele clase 
superioare. „Dictatura proletariatului” a asigurat 
privilegii excepţionale „nomenclaturii”; accederea în 
şcoli, facultăţi şi în câmpul intelectual sau de 
producţie simbolică era strict controlat, promovarea 
în  rândul unor profesiuni era permisă sau încurajată 
numai celor aparţinând claselor sau grupurilor 
ataşate. S-a format astfel o nouă elită conducătoare, 
iar vechea elită a  fost anulată prin măsuri coercitive: 
eliminarea din şcoli şi facultăţi a copiilor care 
proveneau din clasele etichetate burgheze, 
reacţionare, duşmane. Legea lui numerus clausus a 
devenit o ghilotină care separa „neghina”, 
progeniturile provenind din clasele exploatatoare, de 
copiii claselor „bune”, muncitorii şi ţăranii. Dl. 
Gheorghiu are dreptate: totul avea o „dimensiune 
politică”. Dacă va continua ancheta în mediul 
românesc, cu o echipă românească, va trebui să 
acorde spaţiu fenomenelor, normelor aberante  care 
au marcat atunci viaţa socială din România. Se pot 
face studii de caz asupra parcursului unor indivizi 
provenind din vechea intelectualitate care au fost 
eliminaţi din filierele de formare (pentru 
exemplificare, dau cazul copiilor lui Nicolae 
Mărgineana, profesorul de psihologie de la Cluj, 
condamnat la 25 de ani de puşcărie, care au fost 
daţi afară din facultăţi) sau asupra „selecţiei” trucate, 
mă refer la bursele prin Sfatul Popular care asigurau 
locuri în facultăţi copiilor nomenclaturii, ajutaţi să 
ocolească istovitoarele examene de admitere pentru 
ceilalţi. S-a creat astfel o nouă clasă dominantă, o 
grupare de privilegiaţi a cărei competenţă izvora mai 
ales din ataşament la regim. O cercetare  cinstită nu 
va putea evita identificarea acestor frontiere care au 
creat fracturi imposibil de sudat, chiar după 
douăzeci de ani. 

Adrian NECULAU 
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La noi există Ziua 
Femeii. Nu avem Ziua 
Mamei, ca la francezi, 
nici ca  la  americani, 

 Ziua Tatălui. Americanii, începând cu 1978, 
au şi Ziua Bunicilor, la iniţiativa lui Jimmy 
Carter, serbată în prima duminică după Ziua 
Muncii. Bunicii, această categorie socială, nu 
sunt însă ceva de neglijat, nicăieri. Felul în 
care îi priveşte societatea, la noi, este mai 
ales legat de vârstă. Ei sunt pensionarii, care 
apar şi dispar din discursul guvernanţilor, în 
funcţie de sensibilitatea acestora, limitată de 
altfel, faţă de situaţia financiară precară a 
vârstnicilor.  
 

Bunicii şi nostalgia copilăriei 
Mai există tineri şi adulţi care-şi amintesc 

de bunici, prin lentila duioasă a copilăriei, 
mai ales a vacanţelor petrecute la ţară. 
Vacanţe la oraş nu există. Într-un forum 
internet, dedicat copilăriei, la noi, sunt 
exprimate  referiri la bunici din literatură. 
Mirosul laptelui de ţară, răsfăţurile bunicii 
etc., statutul de excepţie al nepoţelului sau 
nepoţicii orăşence. Şi asta pentru că bunicii 
trăiau la ţară, unde nepoţii aveau libertate, 
animale de joacă, curţi mari şi fructe. 
 

Bunicii pe post de părinţi 
În comunism, dar încă şi astăzi, mulţi 

copii dădeau ochii cu oraşul când venea 
vremea şcolii. Până la intrarea în şcoală, ei 
erau crescuţi la bunici, părinţii vizitându-i şi 
luându-i în concediu, la mare sau la munte. 
Casa lor era la bunici. Ei ştiau că au părinţi 
care stăteau în altă parte, dar nu cred că-şi 
puneau probleme de tipul: de ce nu stau 
împreună? Aşa era, pur şi simplu. Ei 
deschideau ochii în casa bunicilor şi cred că 
li se părea firesc să fie aşa. Pentru părinţi era 
comod şi avantajos. Bifau parentalitatea, dar 
n-o practicau. Furnizau bunicilor unele 
bunuri necesare copilului şi adesea se 
întorceau acasă la ei cu alte bunuri, 
alimentare, de la ţară, carne de porc, ceapă, 
varză etc. Erau vremuri grele şi orăşenii care 
nu aveau părinţi sau rude la ţară aveau ce 
regreta. Când nepoţii erau luaţi acasă la 
părinţi, pentru a merge la şcoală, ei nu mai 
reveneau la bunici decât în vacanţe. 
Contactul cu oraşul, blocul şi şcoala îi 
schimbau. Ruptura instalată de noile 
deprinderi, relaţii, noua familiaritate – 
părinţi, şcoală, colegi – făcea dificilă 
întoarcerea. Am cunoscut bunici care nu-şi 
mai înţelegeau nepoţii, pe care-i crescuseră 
şase ani, deveniţi brusc imuni la 
ademenirile vieţii de ţară. 

Vroiau televizor, stăteau în casă şi nu 
răspundeau la îndemnurile bunicilor: hai, du-te 
la cal! du-te la pui, la vacă, în grădină! Odată, 
această bunică mi-a spus cu maliţiozitate:  
„Au venit copiii – fiica şi ginerele, de la oraş – 
să ia dihăniile acasă”. Acum, după 1990, mi-a 
mai spus: „Nici nu mai vor dulciuri făcute în 
casă, vor Magic şi alte prostii de la magazin”. 
 

Bunicii orăşeni, navetişti, baby-sitteri 
Ca şi în familie, unde mama este cea care 

se ocupă de copii, bunica este cea care se 
implică mai mult în creşterea nepoţilor. În 
parcuri, bunicile sunt majoritare. Când sunt 
încă mici, bunicile, dacă sunt în bună formă 
fizică, fac naveta, stând cu nepoţelul/nepoţica 
până vin părinţii de la slujbele lor. Unii copii-
adulţi iau bunica de acasă cu maşina – mai 
ales dacă bunica are fiu – şi o duc acasă la ei, 
iar după masă o readuc acasă la ea. 

 
Vremuri noi, bunici noi:  

instituţia bunicilor în restructurare 
Există, în prezent, o categorie de bunici ai 

căror copii-adulţi sunt fie „multinaţionali” – 
lucrând în firme, companii – , fie slujbaşi bine 
plătiţi, locuind în străinătate. Unii schimbă 
ţările, au născut copii în străinătate – avantaj 
de cetăţenie – iar bunicii, de ambele părţi, îi 
urmează. Companiile aeriene ar trebui să 
calculeze câţi bani se câştigă din această 
mobilitate, cred că prezentă în mai toate ţările 
post-comuniste. Părinţii ei, ai mamei, vin trei 
luni, urmează părinţii lui, ai tatălui, tot trei 
luni, apoi o iau de la capăt. „Bunicia” se face 
cu schimbul. Fiecare stă, deci, şase luni. Când 
stau acasă, în ţară, sunt ajutaţi de copii, 
pensiile fiind, după cum ştim, mici. Copiii îi 
răsfaţă, recunoscători că le fac o mare 
economie la buget şi un confort emoţional pe 
măsură. Aceşti bunici, baby-sitteri cu normă 
întreagă, le găsesc scuze: nu există grădiniţe 
sau sunt departe de casă, copilul se 
îmbolnăveşte şi nu-l primeşte la grădiniţă, 
părinţii vin foarte târziu acasă, muncesc mult 
etc. Dislocaţi din mediul lor, dar empatici şi 
mândri de nepoţii lor internaţionali, posesori ai 
unui număr mare de albume de fotografii, 
făcute cu ei sau în lipsă, bunicii sunt cam ca 
congresiştii serioşi. Cunosc aeroportul şi văd 
puţin unde se duc. Unii cunosc ţara în care se 
duc doar în plimbarea iniţiatică pe care copiii 
lor, ce urmează să-i folosească, le-o oferă. Se 
mai întâmplă să-i ducă să vadă şi alte ţări, 
când ei au vacanţă. Evident, cu nepoţii care 
răspund celor două nivele de autoritate: 
bunicii şi părinţii. Încolo, sunt absolut 
confiscaţi la domiciliu, ştiu câteva drumuri, 
pe lângă casă, eventual un parc şi magazinele 
din preajmă, dacă sunt, se mai plimbă cu 
căruţul, pe ici pe colo. 

Nu ştiu limbi străine şi nu au interes pentru 
aculturaţie. Ei ştiu că trăiesc acolo temporar 
până se face mare nepotul sau nepoata. Copiii 
lor, adulţi, muncesc cu sârg şi adună bani, 
liniştiţi. Cei mici sunt pe mâini bune. Bunicii 
fac şi ei economii, odată ce pensia este 
capitalizată. Avionul este plătit de copii şi 
biletul vine acasă. În general, copiii-adulţi din 
această categorie ar duce-o bine şi în ţară, dar 
parcă mai bine este să mai stea prin străinătate. 
Alţi copii-adulţi o duc greu şi pleacă în 
străinătate de sărăcie. Ei sunt migranţii săraci: 
căpşunari, menajere, faianţeri etc., deci, 
servitoare şi muncitori, la negru sau nu. Adică, 
cei care muncesc, nu sunt interlopi sau 
prostituate. Deşi, dacă aceştia au copii şi ei se 
ajută cu părinţii. Ei nu-şi iau copiii cu ei, ci îi 
lasă acasă, la bunici. Şi, aşa, bunicii redevin 
părinţi, cu toate necazurile de rigoare – adesea, 
mai mari – iar nepoţii ştiu că părinţii sunt 
undeva în străinătate, visează la ei, dar nu pot 
pleca să-i vadă. Ei au o şcolaritate proastă, 
sunt greu de stăpânit de către bunici – mai ales 
când este o bunică singură – şi, în general, nu-
şi cunosc prea bine părinţii şi nici părinţii pe 
ei. Fenomenul post-comunist al migraţiei 
forţei de muncă feminină – exodul feminin 
legal şi nelegal – duce la descompunerea 
familiei şi cum bărbaţii nu au practica 
parentală prin tradiţie, bunica, mama mamei 
sau chiar şi cea a tatălui, preia copiii cu tot 
tacâmul. Foarte adesea, partea feminină – 
mamă migratoare şi bunică sedentară – , plină 
de înţelegere, asistă la noile relaţii ale tatălui – 
doar e bărbat şi are nevoi! –, motiv pentru care 
nepoţii naufragiază la bunici. Familia nu mai 
intră în nici o tipologie. 
 

Reinventarea bunicilor 
Gary North este un american care a scris 

ceva care s-a numit „Abolirea bunicilor”. N-aş 
menţiona numele lui dacă nu ar fi construit o 
pledoarie pentru profesionalizarea bunicilor. 
El a refăcut o istorie a statutului social al 
bunicilor şi a tras concluzia că mobilitatea este 
cea care distruge legăturile de familie, 
continuitatea şi memoria familiei. Dar, North 
face referiri, în argumentaţia sa, şi la 
comunism, susţinând că bunicile au fost, în 
acel timp, factorul social major care a 
împiedicat, în ţările comuniste, naşterea 
Omului Nou, mai ales în Uniunea Sovietică, 
unde bunicii locuiau cu nepoţii în aceeaşi casă. 
Nepoţii mergeau la şcoală, dar acasă îi 
aşteptau bunicile care le spuneau poveşti, 
„transferându-le cultura pre-revoluţionară”. 
Nesepararea bunicilor de nepoţi, o consecinţă 
nedorită de sistem, dar determinată de sărăcie, 
făcea ca îndoctrinarea de la şcoală şi efectele 
ei să fie diminuate, prin conservatorismul 
bunicilor. Continuitatea culturală dispare 
când bunicii nu sunt prezenţi în viaţa 
nepoţilor. După acest autor, mobilitatea, 
migraţia distrug legăturile între generaţii şi 
anulează spiritul de familie. 

Familia modernă, cu alte cuvinte, nu mai 
este o familie. Critica adusă de Gary North 
este următoarea: societatea modernă, cu 
birocraţia ei cu tot, a preluat funcţia socială a 
păstrării legăturii societăţii cu trecutul. 
Perdanţii sunt bunicii – absenţi din viaţa 
nepoţilor – şi nepoţii. Copiii de astăzi sunt 
formaţi, modelaţi de şcoală şi televiziune. 
Influenţa părinţilor dispare încet-încet, iar 
bunicii nu mai există. Acesta este viitorul, 
constată cu tristeţe autorul, afirmând că 
„şcoala îi învaţă pe copii să fie supuşi, iar 
televiziunea să cheltuie bani; nimeni nu-i mai 
învaţă să producă, să aibă bucuria muncii”. 
Totul pare normal, ţinând cont de faptul că 
North este american, dacă nu v-aş spune că el 
consideră că o bună afacere este să oferi 
„servicii de bunici profesionişti”. Cu calcule 
cu tot, din care reiese câte economii ar face 
părinţii şi cât ar câştiga “noii bunici”. 

 
De ce sunt necesari bunicii 

Mai întâi, bunicii sunt necesari din raţiuni 
de supravieţuire. Fie că părinţii nu se mai 
descurcă cu timpul şi banii, fie că ei sunt 
indivizi „rataţi” sau absenţi – şomeri, 
alcoolici, bolnavi psihici, handicapaţi, 
toxicomani, încarceraţi etc., bunicii devin o 
soluţie pentru copii. În unele ţări există 
organizaţii ale bunicilor, cursuri de formare, 
servicii sociale de ajutorare, asistenţă 
juridică, educaţională. A fi bunic este 
complicat în lumea de astăzi, aşa cum şi a fi 
părinte pare să nu mai fie un lucru simplu. 
Apoi, bunicii sunt necesari pentru că ei sunt 
o verigă importantă a „lanţului trofic” al 
copilului şi al istoriei familiei, cu memoria 
şi nevoia de rădăcini. Cercetările 
psihologice pun în evidenţă complicaţiile 
identitare şi relaţionale care apar când 
bunicii îşi asumă rolul de părinte. Nepoţii 
preferă, s-a constatat, ca bunicii să rămână 
bunici. Copiii renunţă cu greu sau niciodată 
să-i aibă prezenţi în minte pe părinţi. 
Indiferent de cât de buni sunt bunicii, ei îşi 
doresc părinţii. Aspectul critic este dat de 
nevoia de stabilitate şi continuitate. Acea 
nevoie, la care se referea Françoise Dolto, 
când botezase părinţii divorţaţi: părinte 
continuu şi părinte discontinuu. Dincolo de 
“magia” relaţiei cu bunicii – răsfăţ, joacă, 
complicitate şi conspiraţii –, copiii au 
nevoie şi de autoritate şi reguli. Instanţa 
parentală trebuie separată de cea 
reprezentată de bunici. Responsabilităţile 
sunt diferite, mai ales ca intensitate. Adesea 
magia dispare când bunicii intră în rolul de 
părinte. Există o uzurpare a parentalităţii, 
mai ales, neconştientă, care se joacă în 
domeniul emoţiei, a iubirii. Competiţia 
emoţională între bunici şi părinţi duce de 
multe ori la frustrări şi conflicte, mai mult 
sau mai puţin manifeste. 
 

Aurora LIICEANU   

                  BUNICI – MAMAIE ŞI TATAIE, 
                ÎNCOTRO? 

 
 
 

Un bunic adevărat trebuie să 
poarte baston. Nu zic că toţi bunicii 
au baston, sau că cei care n-au 
baston nu-s bunici adevăraţi. Se 
poate şi-aşa, şi-aşa. Ca dovadă, 
Vlăduţ are un bunic cu baston  şi 
unul fără baston. Un bunic cu 
barbă  şi unul fără barbă.  

Altminteri, ar fi fost şi greu să-i deosebească, pentru că pe 
amândoi îi cheamă Nicolae. Aşa, i-a fost foarte simplu: – A 
venit bunicu’ – Nicu-cu-barbă!  Sau: – Vreau la bunicu-Nicu-
fără-baston! Bastonul, copii, se mai cheamă şi cârjă. O astfel 
de cârjă îl însoţea pe Bunicul meu, când venea să ne vadă – 
cale de vreo 8 kilometri – din satul lui, într-al nostru. Dacă   
n-ar fi avut baston, Bunicul ar fi venit singur. Ei, dar cum să 
facă Bunicul atâta drum, prin praf, prin noroaie sau prin zăpezi, 
de unul singur?! Cine să-l apere de vreun cocoş înfuriat, că de 
câini, nici vorbă să-l atace! Bunicul ştia limba câinilor, a 
lupilor, dacă apărea vreunul, imediat intrau în vorbă. – Unde ai 
pornit-o? îl întreba Lupul, care părea că a ieşit şi el la plimbare, 
aşa, să-şi mai dezmorţească oasele, ca tot lupul şi nu are nici un 
gând ascuns. – Cum, unde? se mira Bunicul. Mă duc la nepoţii 
mei... – Hai că merg şi eu cu tine, că şi mie îmi plac nepoţii... – 
Lasă, Lupule, tu du-te la nepoţii tăi. C-aşa-i bine: fiecare să 
aibă grijă de nepoţii lui, zicea Bunicul. 

Lupul, văzând că nu-i rost de ceva prospătură, îşi punea 
pofta-n cui şi coada între picioare şi o lua peste câmp, spre 
bârlogul nepoţilor lui. Dar nu toată ziua-bună ziua Bunicul se 
întâlnea cu Lupul, sau cu vreun câine fară stăpân. Cu cine să 
vorbească el, la drum aşa lung? Evident, cu Bastonul. Şi avea, 
Bunicul, un Baston pe cât de curios, tot pe atât de isteţ. Îl interesa 
tot ce se întâmplă în lume, îi punea Bunicului cele mai 
năzdrăvane întrebări, de, câteodată, chiar Bunicul – care le ştia pe 
toate – nu ştia ce să răspundă. Şi orice ar fi povestit Bunicul, 
Bastonul îl întreba: – De ce?De ce zboară păsările? Dar 
avioanele? De ce oamenii nu zboară? De ce n-au aripi? De ce tu 
ai barbă, Bunicule, şi eu nu am? De ce eu sunt Baston şi tu eşti 
Bunic? Şi câte şi mai câte. Şi uite aşa, din vorbă-n vorbă şi din 
pas în pas, Bunicul, deşi era bătrân şi ostenit, nici nu-şi dădea 
seama cum s-au tot dus în urma lui cei 8 kilometri şi-a ajuns la 
nepoţi. – Ia să-i daţi Bunicului o cană cu apă, că tare-i bună apa 
asta de la voi!, zicea Bunicul, încă de la poartă. Iar nepoţii şi 
veneau cu apa, proaspăt scoasă din fântână, să răcorească setea 
Bunicului. În fiecare zi nepoţii scoteau apă proaspătă, sperând că 
o să vină Bunicul, şi-l aşteptau la poartă, doar-doar o veni.. 
Uneori treceau zile şi săptămâni, chiar luni, până să apară, dar 
ei nu lăsau în nici o zi găleata fără apă proaspătă, rece şi bună. 
Cum, să vină Bunicul şi noi să nu-l întâmpinăm cum se 
cuvine? Dacă la alte cele eram cam leneşi şi cam cârcotaşi, când 
venea Bunicul nu ne dădeam rând ca să-i facem pe plac. 

Că şi el ne lua în braţe, ne strângea la piept şi ne mângâia, de ne 
pisiceam ca motanii. E-adevărat, Bunicul nu ne ducea în cârcă, 
nici nu ne  ridica în braţe, până-n tavan, ca tata, că nu mai avea 
putere, dar mângâierile lui erau ca nişte poveşti, iar poveştile pe 
care ni le spunea, ca nişte mângâieri. Acum, să nu credeţi, dragi 
copii, că eu am fost tot timpul bunic şi am purtat tot timpul 
baston. Sau barbă. Nuuu! Dacă nu era Vlăduţ, eu n-aş fi fost 
bunic! Ei, ziceţi şi voi: cum, adică, să nu fie Vlăduţ? Doar nu 
credeţi că putea altul să meargă în locul lui la grădiniţă şi la 
şcoală?! În urmă cu cinci ani şi jumătate, eu habar nu aveam cum 
trebuie să fie un bunic. Dar m-a tras de mânecă prietenul meu 
Cătălin: – Vezi, că trebuie să devii bunic. Un bunic trebuie sa 
aibă barba albă. A ta e cam roşcată. Şi trebuie să poarte baston... 
Aşa că, de la o zi la alta, barba mea  a început să se înălbească, până 
a ajuns cum o vedeţi acum. Prietenul Cătălin mi-a dăruit un baston, 
pe care îl avea de la bunicul lui, iar bunicul lui – de la bunicul lui, şi 
tot aşa, că bastoanele se moştenesc din moşi-strămoşi şi unele or fi 
de pe vremea lui Ştefan cel Mare, sau, cine ştie!, de pe vremea 
dacilor şi a romanilor... Mult i-a plăcut lui Vlăduţ bastonul meu! 
Când a început să alerge prin casă, şi-a dat seama că şi bastonul 
vrea să alerge, aşa că au alergat împreună, au mai şi căzut, şi-au 
mai stâlcit genunchii şi coatele, după cum se şi vede. Dar n-ai 
încotro, dacă nu eşti vultur, ca să zbori, sau crocodil, ca să te târăşti, 
dacă eşti copil sau baston, trebuie să mergi, să alergi, să faci 
tumbe... Dar şi să stai cuminte, la locul tău, când te roagă mami sau 
tati, doamna educatoare sau chiar... Bunicu’ Nicu, cu barbă şi cu 
baston. Alias...                        

Nicolae TURTUREANU 
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SSPPOORRTT  

ggiiggiissmmee,,  ppiiţţuurrcciissmmee    
şşii  aallttee  iissmmee((nneellii))  

 

Orice chelie care se respectă pretinde o tichie de 
mărgăritar. Aflând zicala, Primăria Bucureşti a pus-o 
repede în lucrare contra modicei sume de 25 milioane 
de euroi (din bani publici!), adică a cumpărat acoperişul 
retractabil (mai popular: plafonul mobil) al Arenei 
Naţionale. De ce l-a cumpărat? Ca să fie, că de trebuit 
nu ne trebuie. Dacă nemţii din Frankfurt nu-l folosesc 
pe-al lor, de ce să nu facem şi noi la fel, că tot nu avem 
ce face cu banii! Numai că noi îl vom folosi şi încă 
degrabă, degrabă: pe 16 februarie, meciul cu Twente 
acolo se va juca, sus, pe acoperişul fierbinte. Că tot e 
meci dinainte căştigat; aşa a hotărât Gigi: el a stabilit că 
olandezii vin la Bucureşti gata bătuţi. Bătuţi măr, nu 
aşa... Tot Gigi a stabilit şi cu cine vom juca în faza 
următoare, ba chiar că vom juca şi finala. Tot pe 
retractabil! Fanii Stelei zic şi ei ca Gigi: „Vom ajunge 
departe în Europa League!” Departe, departe, dar nici 
prea foarte, vorba ceea veche şi înţeleaptă. Mare-i 
grădina Domnului şi plină de gigisme! Atât de plină, 
încât nu mai e loc pentru piţurcisme. Păcat, pentru că ar 
fi fost nevoie de puţin loc în care să apară cel mai recent 
piţurcism. Care e acesta? Chestia cu avionul care a 
transportat Naţionala lui Ţurcă (+π) în Antalya. Mare-
mare, puternic-puternic avionul, dar tot nu s-a putut 
ridica de la sol din cauza bagajelor fotbaliştilor, prea 
multe și prea grele. Se zice că erau doldora de talent!  
N-ai ce face, dacă este, este. Păi numai în a doua 
jumătate din numele antrenorului câtă greutate se află, 
că doar ţurca ne vine din moşi-strămoşi. Hai că am 
glumit destul. Să ne întoarcem spre lucrurile serioase 
ca, de pildă, cele de pe apă. Ne-au plăcut tare mult 
poloiştii noştri, pe care cei din Naţionala Serbiei îi tot 
căutau pe fundul bazinului şi nu reuşeau să-i găsească, 
aşa că au exersat singuri până s-au plictisit. După 10-1, 
ce şi-au zis? Lăsaţi-i şi pe ei să iasă la suprafaţă, săracii, 
că le-au dat destule. Aşa că s-a terminat 14-5! 

Tot o treabă serioasă e şi cea referitoare la Rapid. 
Se chinuie bietul Copos de atâta vreme să vândă clubul 
şi nu reuşeşete, deşi preţul e modic: 1 leu. Daţi un leu 
pentru... Rapid. Ei bine, nu se găseşte nimeni să 
investească suma. N-au bani amărâţii de patroni! A vrut 
Porumboiu să cumpere, dar s-a răzgândit după ce şi-a 
făcut toate calculele. N-are şi gata. Acum vrea să-i vadă 
pe rapidişti retrogradaţi, că nu ştiu ce corupţii a 
descoperit în cazul lui Zotta... Văzând acestea, ce mi-am 
zis: hai să cumpăr eu. Am făcut economii din pensie şi 
am constatat că un leu aş avea, încât anunţ oficial: 
cumpăr eu Rapiduleţul. Dau un leu – că mai mult nu 
face! – şi devin apropitar de club. Aştept numai ca 
patronul să-şi revină din accidentul suferit la schiuri, în 
care şi-a rupt un picior (sper că nu cel cu care a hotărât 
vânzarea). M-am gândit şi la echipă, cum s-o ranforsez, 
cum s-o fac imbatabilă: îl aduc pe Mutu, pe briliant 
adică, după ce echipa lui, Cesena, va retrograda. Că va 
retrograda, deşi el dă goluri (mai deunăzi a dat chiar 
două într-un singur meci). Îl mai aduc şi pe Bănel după 
ce se mai potoleşte entuziasmul celor de la St. Etienne; 
îl iau cu poreclă cu tot (aţi auzit desigur că i se spune La 
Grinta, adică Tenacitate). Pe Lucescu jr. îl păstrez ca 
antrenor, dar de Zotta mă dispensez, căci iau de bune 
acuzaţiile lui Porumboiu; corupţia nu-mi place, deşi e 
fenomenul cel mai în vogă la noi. Pe urmă, văd eu pe 
cine mai iau. Voi fi la concurenţă cu CSMS, căci şi clubul 
ieşean vrea să ia – nu mulţi, doar patru: un portar, un 
fundaş dreapta, un stoper şi un atacant. Mai bine ar lua 
o echipă întreagă! Dar să lăsăm în plata Domnului 
fotbalul, căci mai sunt şi alte sporturi în care succesele 
ne dau afară din casă. Handbalul, de pildă. Eram pe 
şapte cai şi acum călărim o mârţoagă amărâtă. Ne bat 
toţi ca pe poarcă! (Ca şi ţurca, poarca are la noi vechi şi 
trainice tradiţii). Mai este şi tenisul, cu Sorana Cârstea şi 
cu Tecău. Timide scântei în beznă, pe care le stinge 
ghinionul când eşti gata să crezi că se va aprinde o 
flăcăruie. Sorana era cât pe ce să... Dar te lasă 
ghinionul? Nu te lasă! Pe ea au lăsat-o şalele tocmai 
când era mai-mai s-o bată pe italiancă la Australian 
Open. I-a rămas totuşi o mângâiere: amărâta sumă de 
50.000 (euro sau dolari?) cu care să-şi oblojească 
regretele. Mai e şi boxul, cu Bute cu tot. Dar nici pe el 
nu-l lasă unii şi alţii să urce prea sus. Acu, cică nu i se 
oferă un adversar pe măsură, ceea ce îl supără foarte 
pe românul-canadian. Şi câte nu mai sunt!... Dar şi 
rubrici de sport vor mai fi în numerele viitoare. 

 

 

Stelian OBREJA 
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„O STARE PĂGUBITOARE, de 
apatie naţională a pus stăpânire pe pe 
sufletele conaţionalilor noştri nord-
bucovineni, nordbasarabeni şi herţeni. Ei 
pur şi simplu au fost înfrânţi, au fost 
îngenunchiaţi. Şi-au pierdut încrederea în 
forţele proprii.” Este constatarea amară a 
poetului, publicistului şi, peste toate, a 
militantului Vasile Tărâţeanu, făcută într-un 
amplu şi patetic interviu, acordat lui 
Costantin Arcu  şi găzduit de „Bucovina 
literară” (decembrie 2011). Politica 
ultranaţionalistă, dusă la toate nivelele 
administraţiei ucrainene, „a căpătat 
proporţii îngrijorătoare în ultimele două 
decenii”. Deşi există, desigur, legi care 
statuează „funcţionarea limbilor în 
Ucraina”, „Legea despre presă”, „Legea cu 
privire la minorităţile naţionale”, „în 
realitate, nici autorităţile ucrainene nu-şi 
dau osteneala să urmărească atent cum sunt 
respectate  legile ţării, nici reprezentanţii 
comunităţii româneşti, liderii societăţilor 
culturale nu se implică eficient sau nu ştiu 
cum să se folosească de drepturile legitime 
ale populaţiei româneşti din ţinut şi nu 
acţionează în comun ca o forţă 
impunătoare de care să ţină cont organele 
puterii locale şi centrale”. Marginalizarea  
limbii române, starea precară a şcolilor 
româneşti, a presei de limba română, a  
puţinelor instituţii culturale existente sunt 
efectul unui tăvălug care are menirea 
diabolică de a aplatiza, de a neantiza tot ce 
este grai şi suflet românesc. „Ne-am 
pierdut curajul şi tăria de caracter de 
cândva, ne-a scăzut imunitatea, puterea de 
rezistenţă şi voinţa de a rămâne ceea ce am 
fost lăsaţi de Bunul Dumnezeu să fim pe 
acest pământ: români şi punctum, vorba lui 
Eminescu.” Nu e şi cazul lui Vasile 
Tărâţeanu care, dincolo de toate perse-
cuţiile îngrădirile şi marginalizările 
îndurate, are în continuare tăria de a spune 
lucrurilor pe nume, de a pune degetul pe o 
rană nicicum vindecată. Oare chiar 
nevindecabilă? 

* 
ÎNTOARCEREA POETULUI cu 

rimă.  Între multele proiecte ciudate, care 
bântuie lumea literară, din dorinţa de a se 
căpătui sau, cel puţin, de a împopoţona cu 
oarecari merite promoţionale, se singula-
rizează cel lansat de Editura SINGUR, din 
Târgovişte. Constatând, probabil, o 
dramatică penurie a poeziilor în formă 
clasică – fapt pe cât de trist, pe atât de 
adevărat – Grupul Media SINGUR şi 
Agenţia literară SINGUR (câtă 
singurătate într-un GRUP şi la o 
AGENŢIE!), anunţă onor poetul (profe-
sionist sau amator) că editează „50 de 
volume de poezie română CU RIMĂ, 
purtând genericul Intoarcerea poetului 
risipitor.” Întru această generoasă 
întreprindere, un sponsor, (căruia, 
deocamdată, i se păstrează anonimatul), 
mare iubitor de poezii CU RIMĂ, fără 
îndoială (îl bănuim pe Gigi Becali), a 
oferit 2000 de euro, o sumă nu chiar de 
neglijat. Condiţiile de participare sunt 
ideale: fără nici un fel de jurizare, 
volumele vor apărea în ordinea primirii, 
decisivă fiind ştampila poştală. Cine s-a 
sculat de dimineaţă şi a trimis RIMELE 
până la 15 ianuarie îşi va vedea numele 
adunat pe-o carte, cine nu – nu. Fiecare 
volum va avea FIX 64 de pagini, în care 
vor intra FIX 60 de poezii. CU RIMĂ, 
desigur. Nu ni se spune ce se întâmplă  
dacă cele 60 de poezii sunt mai lunguţe şi 
depăşesc cele 64 de pagini. Se măreşte 
numărul de pagini? 

M O M E N T
Se taie din poezii? Se taie RIMELE? Şi 

cine îşi asumă această uriaşă respon-
sabilitate: EDITURA SINGUR? 
AGENŢIA? GRUPUL SINGUR? Sau, pur 
şi simplu, autorul proiectului, care, 
probabil, este şi SINGURUL membru al 
acestor fabuloase instituţii. Oricum, până a 
pune proiectul în operă, ar trebui să evite, 
cel puţin, ligamentele ruşinoase (CU 
RIMĂ), mai ales că e vorba de poezie, nu? 

 

* 
 

DORIŢI SĂ EVITAŢI metodica 
educaţională predicată din amvon? Citiţi 
atunci Buna cuviinţă în educaţia creştină a 
copiilor de Ignatie Monahul, apărută la 
Andreas Print şi adresată publicului larg. 
Cartea readuce insistent în atenţia celor 
care cumva au uitat-o răscunoscuta şi 
răspracticata, pe plai mioritic, maximă 
„Bătaia e ruptă din rai”. Autorul sfătuieşte 
cu neblândeţe duhovnicească: „Cel ce 
iubeşte pe fiul său îl bate, ca mai pe urmă 
să se bucure de el”; „Nu cruţa pe feciorul 
tău de pedeapsă, chiar dacă îl loveşti cu 
varga nu moare. Tu îl baţi cu toiagul, dar 
scapi sufletul lui din ghearele morţii”. Sau: 
„bate-l până este prunc”. Să se obişnuiască, 
nu?, cu o cruzime aflată deja în afară 
normelor pedagogice contemporane nouă. 
În acelaşi ton aberant vine şi sentinţa: 
„Femeia cea mai folositoare e cea care 
naşte cei mai mulţi copii”. Sau cugetarea de 
neînchipuit: „Mamele adevărate au fost cu 
atât mai mari (...) cu cât au avut tăria să 
dorească şi să vadă moartea creştină a 
copiilor lor”. Urmată de altele şi mai 
înfricoşătoare: „Apropierea diavolului îi 
ajută (pe copii, n.n.) să caute protecţia 
mamei”, alergând în braţele ei. Aşadar, 
mamele să mulţumească Preaîntunecatului 
că primesc dragostea celor de ele aduşi pe 
lume. Pe care sunt obligate a-i hrăni 
tradiţional, altfel crunt vor fi pedepsite: 
„Atunci când mamele nu-şi alăptează 
copiii, se creează anomalii în organismul 
lor, care pot duce chiar până la extirparea 
sânilor”. Şi aici ajungând nu ne mai 
întrebăm ce caută într-o publicaţie 
propovăduind morala creştin-ortodoxă, 
capitole referitoare la avort sau la depresia 
copiilor, cauzată de „abandonul uterin sau 
indiferenţa până la ostilitate a mamei faţă 
de sarcină”. Dar te întrebi în ce măsură 
sufletul mai poate găsi o creştinească 
alinare într-o atare exacerbare a stării de 
Frică, inoculată cu nemiluita în 
ameninţările cugetate de Ignatie Monahul, 
reprezentant al bisericii ortodoxe.  

* 
 

ULTIMA EDIŢIE „O mie şi una de 
nopţi”, text integral al acestui tezaur al 
literaturii Orientului, reprodus după „Le 
livre des Mille nuits et une nuit”, traducere 
literală şi completă a textului arab de dr. 
J.C. Mardrus, ed. Revue Blanche, Paris, 
1899, versiune coroborată cu traducerea în 
limba rusă „Kniga tabraci i odnoi noci, 
perevod s arabskogo  M.A. Sălie, Moskva, 
1959 şi cu traducerea în limba germană 
„Tausend und eine Nacht”, aus dem 
Arabischen ubertragen von Max Henning, 
Leipzig,1895, de Haralambie Grămescu, a 
apărut, într-o elegantă condiţie grafică, 
fiind distribuit cu „Ziarul de Iaşi”. Textul 
este de un cuceritor şi parfumat lirism, 
poveştile curgând în cuvinte „dulci, 
drăgălaşe, gustoase, zemoase în prospe-
ţimea lor”, cum le lăuda sora Șeherezadei. 
Le citeşti cu interes oprindu-te doar atunci 
când apar vocabule străine limbii române 
de azi. Cauţi un glosar. Nu-l găseşti decât la 
sfârşitul volumului 15. 

Greu de consultat şi incomplet. Din 
zece pagini, citite la întâmplare, în 
volumele 1 şi  15, câteva cuvinte au rămas 
„netraduse” în glosarul cu pricina: 
„năpada”, „zghierba”, „naie”.  

 

* 
PESTE CÂTEVA săptămâni urmează 

a se inaugura, la Iaşi, ansamblul „Palas”, 
cea mai mare investiţie de acest tip din 
România. Într-o zonă ultracentrală, situată 
în spatele Palatului Culturii, pe o suprafaţă 
de 12 hectare, unde realmente nu se afla 
nimic important şi cât de cât reprezentativ 
pentru fiinţa Iaşiului, s-au investit peste 200 
de milioane de euro, în parteneriat public-
privat, spre a se edifica un proiect fără egal 
în Balcani (şi nu numai). În preajma 
inaugurării, când 82% din ansamblu 
(inclusiv marele parc plantat cu specii de 
arbori şi arbuşti aduşi din Italia) este 
realizat şi poate fi, chiar numai parţial, 
vizitat, exclamaţiile, la unison, exprimă 
plăcută surprindere şi uimire admirativă. Ei 
bine, abia acum merită recitite gazetele din 
urmă (2004-2011), pentru a vedea  cum ştie 
a reacţiona românul în faţa unui proiect 
care-i depăşeşte obişnuinţele şi propune 
soluţii cu adevărat înnoitoare. Primul 
impuls este acela de a spune NU, a căuta 
nod în papură şi a iniţia „proteste 
cetăţeneşti”. „Proiectul Palas este o 
mizerie!”, scria Evenimentul zilei în august 
2008. Peste numai patru luni, „mizeria” a 
obținut premiul I la cel mai mare târg de 
retail din lume (Cannes), unde s-a aflat în 
competiţie cu mari case de arhitectură din 
Marea Britanie, Austria, SUA.  Ceea ce nu 
a potolit protestele. „Acest proiect este 
extrem de păgubos pentru bugetul Iaşilor” 
(Averea), „Au apărut contestaţii la proiectul 
Palas din cele mai neaşteptate zone – 
Asociaţia Propact (sindicat agricol), 
Asociaţia Valea Soarelui din Tg. Mureş sau 
Asociaţia Gânditorul în acţiune, tocmai de 
la Cernavodă” (Ieşeanul), „Proiectul Palas 
este o crimă contra naturii şi celorlalte 
(sic!) monumente aflate în perimetru; pune 
în pericol Palatul Culturii” (Evenimentul 
zilei), „Lucrările de la Palas nemulţumeşte 
(sic!) vecinii” (Flacăra Iaşului) şi tot aşa 
înainte. Se contesta... exact pe dos! 
„Distrugerea plămânului verde al oraşului” 
era acuză pur şi simplu aiuristică, fiindcă 
Palas avea să amenajeze aici cel mai întins 
şi „elaborat” parc ieşean. „Distrugerea 
vestigiilor istorice” aşijderea: abia proiectul 
a permis identificarea unor situri îngropate 
de secole şi punerea lor în valoare prin 
expunere în locul descoperirii. „Distrugerea 
Teatrului de vară” (nefuncţional de decenii 
din pricina alunecărilor de teren) nu ţinea 
seama de faptul că urma să se construiască 
un alt Teatru de vară, mai modern şi mai 
funcţional. „Alunecarea versantului” pe 
care se situează Palatul Culturii – altă 
gogoriţă, pentru că Palas tocmai aici a 
investit 3,5 milioane de euro, plantând 
piloni la 20-25 de metri în vederea 
consolidării terenului. „Dispariţia ştran-
dului?” Palas a construit altul, mai modern, 
într-o zonă oricum mai potrivită decât 
proximitatea Palatului. „Obturarea imaginii 
Palatului?” Oricine constată că abia acum 
latura sudică a vechii clădiri emblematice 
este cu adevărat pusă în valoare, printr-o 
nouă şi generoasă perspectivă. Toate 
tărăşenia te duce cu gândul la versul lui 
Nichita: „Hai să ne haidem!” Dacă 
eşichierul politic ar fi arătat altfel la vremea 
lansării proiectului, probabil că l-ar fi 
combătut... actualii susţinători. Și invers. 

 
N. IRIMESCU  
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