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„În timp ce era urmărit prin toate 
mijloacele, era considerat unul dintre cei mai 
importanți profesori din universitate, reper 
pentru generațiile de tineri” (pag. 20) 

   

Ilie Boca, Peisaj 

În acest număr mai semnează:  LIVIU ANTONESEI ● GABRIELA APRODU ● AUREL BRUMĂ ● VIRGINIA BURDUJA ● 

NICOLAE BUSUIOC ● CĂLIN CIOBOTARI ● VALENTIN CIUCĂ ● CONSTANTIN HUȘANU ● MIRCEA RADU IACOBAN ● TRAIAN 

D. LAZĂR ● MIRCEA MORARIU ● G. MOSARI ● ADRIAN NECULAU ● ȘTEFAN OPREA ● NICOLAE PANAITE ● DORIN POPA ● 
IULIAN PRUTEANU-ISĂCESCU ● CRISTIAN SANDACHE ● RALUCA SOFIAN-OLTEANU ● ANGELA TRAIAN ●  ALEX VASILIU ●  

În corpul revistei, nr. 4 al Suplimentului ARS LONGA 

„Ni se pare normal ca astăzi, în general, și mai ales la noi, lumea să fie interesată de perioada 
contemporană a istoriei noastre, întrucât cei mai mulți dintre noi au trăit urmările acelor fapte”. 

o convorbire 
ȘTEFAN S. GOROVEI – GRIGORE ILISEI 

(pag. 4-5)

 
 
 
 

„Între 1968-1989, Ceaușescu a 
vândut 40.577 evrei către Israel, 
încasând 112.498.800 dolari” (pag. 15) 

COMERȚUL 
 

CU  EVREI  

CRONICA IDEILOR 
AL. ZUB ● 

GERARD STAN 

PLUTONUL DE EXECUŢIE AL UITĂRII 
Mitropolitul 

Visarion Puiu 

 

„printre puţinii ierarhi ortodocşi români ai secolului al XX-lea şi asemenea celor bizantini, 
Visarion Puiu a gândit şi a înfăptuit în Biserica în care a slujit numai într-o viziune 
ecleziologică şi deopotrivă geopolitică” (pag. 3) 

 

„asasinarea” lui Eminescu: 
MULT ZGOMOT PENTRU NIMIC! (pag. 8)
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România unei eleve 
 

„ŢARA CONTROVERSELOR!” 
 

 
Mi se spune că sunt un copil îndrǎzneţ, aflat pe treptele 

maturizǎrii… Frumoasă caracterizare… Mă simt cuprinsă de 
un vârtej analitic şi mă gândesc că aş putea sǎ decupez scurte 
fragmente de viaţă autentic românească, într-o dimineaţă 
frumoasă de vară. De comun acord cu gândurile mele, mai 
ridic odatǎ binoclul şi privesc în zare pentru a da frâu liber 
vocii interioare. Astfel, privesc la România, aceastǎ ţarǎ 
teribil de simplǎ şi frumoasǎ, trecutǎ adesea prin focurile 
unor rǎzboaie, despre care am învăţat la istorie că nu au fost 
întotdeauna ale ei, aclamatǎ  şi blamată, şi oacheşǎ, cu 
oameni care visează să trăiască în altă ţară. Iluzoriu? Nu ştiu 
ce să zic de la înălţimea celor 17 ani ai mei...  

Este ţara mea, ţarǎ scǎpatǎ din mânǎ, ce se îndreaptǎ spre 
un declin sadic, creat de propriile mentalitǎţi? Ar fi absurd sǎ 
pun aceste cuvinte pe umerii numelui de România? Nu, eu 
nu sunt în mǎsurǎ sǎ învinuiesc ţara pentru nimic, ci doar sǎ 
atrag atenţia cǎtre „umilul” megieş român. 

Este cert faptul cǎ într-o zi voi putea pǎrǎsi aceastǎ ţarǎ... 
Privesc, stagnez dar nu, stingher ca un fobist aflat în faţa 
propriei uşi fǎrǎ cheie… Cutez  a-mi părăsi ţara şi a începe 
viaţa într-o ţarǎ perfectǎ? Este România o ţară perfectă? Cum 
ar arăta o ţară perfectă, cu oameni perfecţi? România este 
locul unde am crescut, am împǎrţit bucurie, tristeţe, am 
învǎţat sǎ iubesc, sǎ dau frâu liber imaginaţiei, sǎ cred în 
forţele proprii, sǎ mǎ exprim, sǎ ajut, sǎ caut rǎspunsuri, să 
ignor, sǎ sper ca într-o zi eu, cu un grup de oameni asemeni 
mie, vom putea pune baze solide într-o ţarǎ ierarhic 
magnifică, iar spectacolul proastei imagini va înceta. 

 Mă simt prinsǎ în mrejele ţării care, cu o ultimă  sforţare, 
încearcă să mă ademenească  prin masivele ei înzǎpezite 
iarna, prin adierea florilor de primăvarǎ, cu aerul ei de 
fecioară adormitǎ de bogǎţia verii şi dezmierdată de o bǎtrânǎ 
toamnǎ târzie, traversată dinspre vest spre est de zonele 
întinse de câmpie cultivatǎ cu sapa şi cu calul, de oameni 
care s-au chinuit să-şi dea un rost propriei vieţi. Purtǎm cu 
noi veacul frumuseţii, al dorului de drumeţii, al muncii 
obositoare de la câmp, care nu curge parcă prin vene deşi 
glasul biroului şi ora 7 pândeşte perfid… De undeva, din 
inima ţării se aude tulburător imnul în culorile sfinte de 
curcubeu, tricolor al unui popor ce, pe zi ce trece, uitǎ sǎ 
trǎiascǎ, având un cult al acumulării de traume. 

Probleme sau pǎreri tardive, puse faţǎ în faţǎ cu românul, 
se aud ca dintr-o crevasă: avem facilitǎţi insuficiente, fonduri 
inexistente, tinere talente distruse de piţipoance cu sex 
appeal, faptul cǎ pentru clasa politicǎ suntem simple 
instrumente de vot cu propuneri indecente, dacă indecenţă 
înseamnă echivalenţa vot – peşte congelat, cǎ noi, deşi nu 
avem suficiente case... construim monumente, cǎ bunele 
maniere par a se gǎsi la intelectuali sau în aparenţǎ la cei cu 
portofele nepurtate în buzunar, presiuni cǎ la capǎtul sǎrǎciei 
se aflǎ viaţa, clubul, luxul. Cumplit este faptul cǎ fiecare 
dintre noi avem idealuri şi sentimente, suntem o  întreagǎ 
naţiune ce ne cǎutam valori şi încă îndrăznim să sperăm că 
vom trăi o viaţǎ care sǎ nu  se transforme în tipul de hranǎ 
fǎrǎ condiment. 

Aş vrea să cred că, orice curs vor lua lucrurile, România 
este în noi, totul ţine de noi,  redresarea ţine de noi, că le 
suntem datori celor care au luptat de veacuri pentru fiecare 
palmă de pământ. Aş vrea să se trezească în noi spiritul civic 
şi să ne gândim că nu am putea privi altfel România decât 
locul unde copiii sunt învǎţaţi sǎ vorbeascǎ româneşte, sunt 
educaţi şi purtaţi de mânǎ în grǎdiniţe, apoi la şcoalǎ. 

Dacǎ m-ar întreba cineva de unde sunt, cu siguranţǎ aş şti 
sǎ rǎspund: din Vaslui, de pe o stradǎ anume, locuiesc într-un 
bloc, fost gri, actualmente colorat fǎrǎ nicio noimǎ, colţ cu 
maneaua vecinului de la parter şi cu bormaşina celui de la 3, 
care sparge şi meştereşte de cel puţin un an. Mǎ uit în oglindǎ 
analitic, cred cǎ arǎt bine, pǎrul îmi cam face figuri, dar deja 
nu-l mai iau în seamǎ. Cobor scǎrile prudent, mi-e teamǎ sǎ 
nu alunec, a spǎlat proaspǎt femeia noastrǎ de serviciu. La 
capǎtul culoarului deja zǎresc aceleaşi siluete, vecinii mei 
care ascultǎ muzicǎ pusǎ în casǎ, de afarǎ. Încerc să-i ignor, 
aşa cum ignor şi replica de fiecare zi a mamei, mama nu se 
poate abţine sǎ nu exclame: „Ce dracu or face ǎştia toatǎ 
ziua în faţa blocului? Alţii de vârsta lor au şi copii. Mai 
târziu îţi dau în cap pentru o bucatǎ de pâine!” În naivitatea 
ei, speră... să nu ajung şi eu ca ei. 

 

intersecții 
 

 

potriveli șoptite 
 

 

Prin anii ’60, pe aceeaşi vale, a Stavnicului, oamenii, sătui de timp, cu 
puţine excepţii, erau atenţi, puşi pe treburi temeinice şi foarte îngăduitori. 
Doar câte unul mai încerca să iasă din decor, debitând nu ştiu ce şotii de 
clovn obosit, cu genuflexiuni ce, uneori, nici lui nu-i erau pe plac; de nevoie 
juca acest rol până când îi pocneau oasele de reumatism, politică şi lehamite. 

În săptămâna mare a Paştelui din ’62, mă duceam la cooperativa lui 
Frunză – aşa îi spuneau localnicii, deşi era a statului – trimis de bunica mea, 
Margareta, cu nişte ouă să-mi cumpăr biscuiţi şi zahăr carmel. Trebuia să fiu 
atent la mâna gestionarului – conform uzanţelor şi instructajului făcut de 
bunica – atunci când verifica ouăle care treceau sau nu prin inelar; pe cele 
mici primeam 60 de bani, iar cele mai mari erau 75 de bani. 

În drum, trecând podul de piatră, arcuit de aproape două secole peste 
apa Stavnicului, am auzit pe cineva vorbind singur, era mai mult un 
bombănit: „las’ că s-or întoarce ai mei, dar nu singuri ci cu americanii, chiar 
dacă acum s-au bătut…”. 

Continuându-mi mersul spre cooperativă, aveam să aflu de la Gheorghe 
al lui Mitriţoi, un alt trăitor al văii Stavnicului, isteţ foc la matematică şi 
trăncăneli, că acela care mormăia la capul podului era neamţul Carol, 
meşterul sobar, de astă dată băut şi întins de-a curmezişul podului. Capul şi-l 
rezemase de margine, construită şi ea tot din piatră, iar picioarele-i ajungeau 
până aproape de mijlocul drumului. 

Când, după vreo 27 de ani, mă aflam în Sibiu, ajungând la podul 
Minciunilor, brusc mi-a atras atenţia izbitoarea şi nici până azi inexplicabila 
asemănare cu podul din satul meu. 

(Ca un făcut, astăzi s-au adeverit spusele meşterului Carol: într-adevăr au 
revenit nemţii, dar nu singuri, ci împreună cu americanii, deşi s-au bătut…) 

Neamţul Carol avea mai tot timpul asupra lui un fel de geantă mare cât 
un fund de sac, în care îşi ţinea sculele de sobar. O sobă făcută de el aducea 
în viaţa omului, la vreme de iarnă geroasă şi lungă, o aşteptată şi primitoare 
căldură, bună dispoziţie şi chiar vindecare. 

Şi astăzi, în valea Stavnicului – în satele Poiana Şcheii, Cioca-Boca, 
Satul Nou, Bâcu şi Ipatele –, cine doreşte se mai poate încălzi la una din 
sobele făcute de neamţ. 

Orice împăcare pentru o aşa lucrare însemna o primă întâlnire a 
doritorului cu meşterul. În ziua stabilită, după ce primelor semne şi înfăţişări 
ale dimineţii li se vedeau călcâiele, sobarul îşi făcea apariţia, căzând parcă 
din cer în ograda omului. Lucrarea ţinea între patru şi şapte zile, funcţie de 
mărimea sobei şi de numărul de fumuri ce se  stabileau la cinstirea 
adălmaşului. 

Odată începută treaba, neamţul Carol nu se grăbea cu vorba deloc, 
parcă-i îngheţa limba-n gură. Dacă era omenit cu rachiu sau vin, după 
primele două, trei pahare, îndată i se descleşta limba, depănând cuvinte ce 
aveau o semnificaţie aparte. Înainte de a începe de-adevăratelea ridicarea 
sobei de teracotă sau de cărămizi din lut galben şi uleios, meşterul uda locul, 
apoi îl mătura, cu geamurile camerei larg deschise, indiferent dacă era vară 
sau iarnă. După ce închidea ferestrele toate şi uşile, trebuia să fie lăsat singur 
timp de câteva minute, pentru a bătători în acest timp, cu toată talpa 
picioarelor, locul în care trebuia ridicată soba. Aşa continua până când auzea 
numai el un fel de şoapte ce veneau din pământ, şoapte care înconjurau 
camera până lăsau pe geamuri nişte semne, grăbindu-se apoi să iasă prin 
acoperiş. Dacă la trecerea şoaptelor prin tavan nu se auzeau foşnind grinzile 
casei, acest ritual se repeta în fiecare zi, până când avea „încuviinţarea 
locului” că lucrarea poate să înceapă. 

Prin ’67, în perioada aşa zisului desgheţ ideologic, meşterul s-a împăcat 
cu Petru lui Doloi pentru o sobă din pământ galben şi uleios, adus din groapa 
Mutului, o groapă în care acum, vara, cresc buruienile mari decât omul. 
Unele din fetele şi flăcăii văii Stavnicului şi-au rostogolit dogorile dragostei lor 
în acest loc, la vreme de noapte şi stingeri de lămpi. Gheorghe al lui Mitriţoi 
arunca în groapa Mutului, în fiecare primăvară, câte un pumn, doi de floarea 
soarelui, aşa ca să fie locul acesta colindat şi de albine. 

Trecuse o săptămână de la împăcarea cu Petru lui Doloi, dar zidirea sobei 
încă nu se putea începe: foşnetul aşteptat şi ştiut numai de neamţ nu atingea 
grinzile casei. A doua săptămână, chiar de luni dimineaţa, l-a chemat pe 
Petru împreună cu femeia lui, spunându-le că el nu începe treaba, indiferent 
cât i se va oferi, dacă nu-i dă binecuvântare locul. I-a mai întrebat despre 
viaţa lor de zi şi de noapte, trecută şi prezentă. Aflase din sat că, de 20 de ani 
de când s-au luat, nimeni nu i-a văzut mergând, mâncând sau muncind în 
doi. A mai auzit că femeia lui Petru lui Doloi făcea odată pe lună un 
descântec, între ivitul zorilor şi căderea de rouri, descântec pe la muşuroaie 
proaspete, în care îngropa nişte ceşti umplute cu cenuşă şi lapte nefiert. 

Într-un târziu, după ce femeia a recunoscut cele relatate de sobar, i-a 
mai spus bărbatului ei că are de fată mare, fiind pe atunci război şi vremuri 
grele, un copil despre care nimeni nu ştie, în afară de ea şi tatăl lui, un maior 
neamţ, pe care îl chema tot Carol, ca pe meşterul de sobe. De maior, din ’43, 
nu a mai auzit nimeni nimic. Feciorul ei astăzi este muzeograf la Dresda. 

La auzirea acestora, înclinările negre, inima fremătătoare dar şi sufletul 
frumos ale bărbatului au iertat-o, acesta îmbrăţişând-o în faţa sobarului, îi 
udă apoi părul lung, până aproape de mijloc, cu apa adusă de meşter pentru 
a stropi locul unde urma a zidi soba. 

În trei zile lucrarea a fost terminată. Meşterul Carol nu a luat nici un ban 
pentru munca ce a făcut-o, şi bine a mai făcut-o! Aşa a fost dorinţa lui. 

De a doua zi, nimeni nu l-a mai văzut: a plecat departe, departe de valea 
Stavnicului, aşa ca un abur, ca o şoaptă ce vine din pământ şi, în drumul ei 
spre cer, locuieşte pentru o vreme casa şi inima... 

 
 

Nicolae PANAITE 

Înaintez spre ieşirea din scarǎ. Vali, un urecheat ciudat, 
mǎ salutǎ zâmbind cu gura plinǎ de seminţe. Schiţez un 
zâmbet, mǎ mai întreabǎ ceva, dar nu mai aud ce, nici nu mai 
doresc sǎ aflu, dar le simt privirea fix pe fundul meu. Brusc, 
mǎ întreb dacǎ vreunul o fi avut  în viaţa lui emoţii la 
românǎ, sau s-o fi strǎduit la matematicǎ. Îmi vine un gând şi 
mai ciudat în minte. Cum or fi arǎtat când erau bebeluşi, moi 
şi pufoşi? Ce aşteptǎri or fi având de la ei nişte mǎmici 
nedormite? Unde, pe ce scarǎ a societǎţii ar trebui sǎ-i aşez?  
Sunt scursuri, sunt plevuşcă? Or fi, dar sunt români, la fel ca 
şi mine! Asta nu pot ignora. Ce şanse primesc ei şi de la 
cine? Ce şanse primesc eu şi de la cine? Prin urmare, eu am 
un reper, eu, cea dintr-o familie obişnuitǎ, ei – din familii la 
fel de obişnuite, ca şi mine! Lǎsați de capul lor, au alte 
repere… Eu, de pe strada X, din blocul X ca şi ei, eu din 
Vaslui, ca şi ei, eu din România ca şi ei… Din România mea 
şi din România lor… 

Mergând spre şcoalǎ, mǎ gândesc brusc la ce aş vrea 
sǎ mǎ fac când voi fi mare. Mesajele primite sunt cel 
puţin bulversante: „Şcoala româneascǎ scoate tâmpiţi”! Oi 
fi şi eu unul dintre ei? Cu siguranţǎ! „Medicii din 
România sunt cei mai slabi din Europa, şi e la modǎ sǎ te 
tratezi în strǎinǎtate”... Toate fetele de vârsta mea vor sǎ 
se facǎ modele sau... nu ştiu... Ceva care sǎ le aducǎ mulţi 
bani şi faimǎ. 

Îmi atrage, deodată, atenţia, un afiş publicitar rupt. Încǎ 
se mai observǎ zâmbetul „ca pentru pozǎ” al celui care 
promitea ca şi alţii... marea cu sarea! Mǎ întreb, n-o fi şi el un 
produs al şcolii româneşti? Dacǎ da, avem acelaşi numitor 
comun, eu şi cu domnul din afişe, suntem tâmpiţi. De ce aş 
vota un tâmpit? 

Drumul cǎtre şcoalǎ e un spectacol cotidian. Îmi propun 
mereu sǎ vǎd ceva, o pǎrticicǎ din ţara asta. In acest moment  
vǎd o femeie cǎrând sacoşe, însoţitǎ de soţul care fumeazǎ… 
şi simt brusc că nu mai vreau să mă gândesc la nimic… 

 

 Gina Camelia ROMAN 
Clasa a X-a, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui 

Câştigătoare a Concurului de eseuri „România mea”  
 
 

Scrisoare din Haifa 
 

COLAC DE SALVARE 
 

Scrisoarea mea nesemnată am deschis-o pentru tine  
avea miros de levănţică.    
Sinceritatea e cea mai mare minciună  
cel mai mare nonsens, scriam  
poţi fi sincer sau nesincer numai faţă de tine  
eu sper sa fiu sinceră cu mine  întotdeauna:  
Uneori adevărul ustură  
crezi că descoperi  
că cineva poate pune mâna în foc  
pentru tine,  
poate tace chitic  
în faţa evidențelor.  
E stupid să recunosc  
că ezit mereu  
să fiu eu însămi.  
Cert e  
că am devenit perechea Alesului meu  
numai  
după ce am simţit  cum ne scufundăm  
amândoi într-un fel de mâl nesocial.  
Atunci a apărut  
adevărata chimie dintre noi,  
într-un  an Nenorocos…  
 
Am simţit Sabia lui Damocles  
deaspura capului, eroarea  pe care am făcut-o, netrăind  
fiecare clipă, sufocându-ne în traume, uneori inventate!  
 
Ne rămâne doar disecarea literelor  
umbre ale trecerii noastre…  
fără drept de întoarcere. Pantomimă muzicală  
constrânsă de trup.  
Cei care ne-au părăsit au fost prevăzuţi cu  
colac de salvare. 

 

Bianca MARCOVICI 
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Varii interese, multe dintre acestea acoperind meschin 
interese conjunctural aplicate pe complexa biografie a marelui 
ierarh, lestează devoţiunea profesională, ştiinţifică  a istoricilor 
care sunt obligaţi să-şi întrerupă căutările, discursul,  pentru a 
demonta informaţia trucată prin interes politicianist. Şi repet ceea 
ce, într-un alt context, îmi spunea un reputat specialist în domeniul 
patrimoniului naţional: „Mult mai greu şi costisitoare este 
restaurarea  unui obiect de patrimoniu decât chiar re-construcţia 
sa” şi, continui eu, enorm de dificilă este restaurarea în adevăr a 
nevinovăţiei unui om. Absolvirea mitropolitului Visarion de 
condamnarea la moarte, la 48 de ani de la trecerea la cele veşnice, 
scoaterea dosarului său din teancul celor 302, câte au stat înaintea 
„Tribunalului Poporului” din 1946 par aproape imposibile, 
blestemul „precedentului” topind orice început de iniţiativă. Din 
fericire, în cei 16 ani de existenţă, Asociaţia „Mitropolit 
Visarion Puiu” din Roman, laborioasa activitate a membrilor săi 
(istorici, cercetători de recunoscută valoare, prelaţi) asigură un 
volum impresionant de documente mărturisitoare ale 
nevinovăţiei „călugărului-ostaş” în faţa instanţei de judecată a 
oamenilor, dar mai ales a celei dumnezeieşti. „Aceste  mărturii – 
spunea apăsat P.S. dr. Ioachim Băcăuanu, episcopul vicar al 
Arhiepiscopiei Romanului şi a Bacăului, la cea de a XVI-a 
ediţie a simpozionului, februarie 2012  – vor constitui într-o zi 
un dosar întreg pentru ideea ca Visarion Puiu să fie declarat 
sfânt al bisericii noastre, un mărturisitor, un apărător al credinţei, 
care a pus în valoare cultura şi spiritualitatea acestui neam 
binecuvântat de Dumnezeu”. 

În Dicţionarul teologilor români, spre exemplu, autorii scriu: 
„Datorită ultimei funcţiuni (mitropolit al Transnistriei, cu sediul 
la Odesa – 1942-1944, n.red.), după al doilea război mondial a 
fost nevoit să se refugieze din aug. 1944 în apusul Europei 
(Austria, Italia, Elveţia, iar din Sept. 1949 în Franţa).” 
Semantica este uşor aplecată de o vinovăţie închipuită sau una 
acceptată ca aparţinătoare marelui ierarh, de parcă întronarea sa, 
ca recunoaştere a vredniciei, a talanţilor de adâncă trăire 
monahică şi a virtuţilor de recuperator al lui Dumnezeu într-un 
teritoriu în care s-a vrut alungarea Lui de către bolşevici, ar fi 
fost la îndemână oricui. Or, era nevoie acolo de o personalitate 
misionară de prim rang a Bisericii Ortodoxe Române, ceea ce l-
a şi determinat pe conducătorul de atunci al statului, Ion 
Antonescu, cu acordul Patriarhiei, să ceară ca tocmai vlădica 
Visarion să fie Şef al Misiunii Ortodoxe din Transnistria, în 
1942. Visarion Puiu certifica încrederea prin supra-plusul 
proiectelor de redresare ale Fondului bisericesc din Bucovina, 
crah care ameninţa în 1936 înseşi temeliile de existenţă 
materială ale bisericilor şi mânăstirilor aflate sub oblăduirea 
Mitropoliei Bucovinei, care îşi avea sediul la Cernăuţi. 
„Analizând starea de lucruri – scrie arhim. Mihail Daniliuc –, 
noul chiriarh a format o comisie alcătuită din ingineri silvici şi 
juristul Mitropoliei care, în urma cercetărilor făcute, a prezentat 
în faţa Adunării Eparhiale, întrunite în aprilie 1936, cauzele care 
au dus la crahul financiar al Fondului Bisericesc: amestecul 
ilegal în administrare a unor politicieni, efectuarea de tranzacţii 
oneroase pe termen lung, contractarea unor credite sufocante cu 
dobânzi exagerat de mari.  Proiectul noului regulament  de 
conducere şi administrare a fondului bisericesc este promulgat 
prin Decret Regal în 1936. Din „administrarea corectă, demnă și 
cu frică de Dumnezeu a Fondului Bisericesc al Mitropoliei 
Bucovinei”, în doar trei ani, din suma realizată, un echivalent a 
circa 760 kg. aur,  se restaurează biserici şi mânăstiri, se realizează 
numeroase acţiuni culturale şi filantropice. Este protejată şi 
încurajată activitatea celorlalte biserici şi culte. Acesta era ierarhul 
providenţial dar şi de unanimă recunoaştere căruia i se cerea, în 
1942, să refacă speranţa prin credinţă a populaţiei transnistrene şi 
asta cu atât mai greu cu cât condiţiile erau cele de front, de război. 
Ferm în delimitarea sa dar şi a Bisericii faţă de orice imixtiune 
politică, vlădica s-a împovărat, după modelul apostolic, cu dificila 
obligaţie a păstorului în adunarea turmei, în restaurarea relaţiei 
dintre biserică şi creştinii dintr-un spaţiu blestemat, cum Dealul 
Căpăţânii pentru Isus. Ce i se impută mitropolitului? Că ocupă o 
astfel de funcţie în condiţiile instaurării unui regim militar în zonă. 
Că îşi asuma obligaţia să organizeze bisericile şi să concilieze 
spiritual populaţia de peste Nistru. Să-l readucă pe Dumnezeu în 
spaţiile desertificate prin  ateismul stalinist. După câteva luni, aflat 
la Odesa, mitropolitul Visarion avea să scrie despre locuitorii 
acestui oraş: „Populaţia din Odesa, foarte sărăcită şi tristă, abătută 
sufleteşte şi cu înfăţişarea îngrozită, s-ar putea împărţi în trei 
straturi: bătrânii rămaşi de înaintea revoluţiei din 1917, asistând la 
Sf. Slujbe cu lacrimi şi suspine; copii cu o sete explicabilă de a 
învăţa în şcoală româneşte, iar la biserică a vedea noutatea 
slujitorilor arhiereşti în năvăliri în adevăr mişcătoare, între care, al 
treilea strat e al figurilor «de apaşi» şi precum îmi spun preoţii – 
de părinţi cuceriţi de ideile propagandei bolşevice, care stau retraşi 
şi nelăsând copiii a merge la biserică… Din punct de vedere a 
ordinii publice până în prezent populaţia trăind în toată libertatea 
pe care Guvernământul civil şi cel militar le-o sprijină prin 
binefaceri şi înlesniri de lucru de toată lauda”. În mai puţin de doi 
ani, mitropolitul reuşeşte să asigure creşterea numărului preoţilor, 
foarte mic faţă de cele 1292 comune cu 2468 sate. Sub 
conducerea mitropolitului Visarion, Misiunea Bisericească din 
Transnistria şi-a extins activitatea şi asupra operelor de binefacere, 
contribuind la ajutorarea azilelor de copii, de bătrâni şi de orbi, şi 
a cantinelor pentru săraci.  

Se acorda sprijin consolidării ajutorului pe care parohiile îl 
dădeau gratuit imensei mulţimi de săraci: ruşi, români, 
ucrainieni, nemţi, creştini ortodocşi, catolici, mahomedani sau 
evrei. A fost o perioadă plină de realizări, s-au redeschis 
locaşuri de cult care, vreme de decenii, au avut altă destinaţie 
(grajduri, depozite de cereale etc), sprijinirea învăţământului şi a 
instituţiilor filantropice, presă, publicaţii ş.a. Din arhivele ruse, 
numărul paginilor de recunoştinţă pentru lucrarea marelui 
ierarh, în scurta perioadă de  prezenţă transnistreană, sunt în 
continuă creştere. Dacă mitropolitul mai primeşte unele critici, 
acestea nu sunt legate de domeniul politic, în sens strict, ci de 
unele iniţiative personale şi în care nu a urmat întru-totul 
normele impuse de legislaţia ecumenică. Spre exemplu, cu 
aceeaşi mână netremurată care îi scria lui Stalin în  1939, 
vlădica concepe o Anatema care, rostită public, la  14 martie 
1943, în Duminica Ortodoxiei, zguduie conştiințele neliniştite 
din Odesa şi din întreaga Transnistrie: „Celor ce tăgăduiesc 
existenţa lui Dumnezeu şi susţin că lumea aceasta a luat fiinţă 
singură de la sine şi toate în ea se fac fără pronia lui Dumnezeu, 
după întâmplare – Anatema… Tuturor celor ce au persecutat şi 
vor persecuta credinţa creştină, clerul şi pe credincioşii săi prin 
porunci, schingiuiri şi moarte de martiri – Anatema…”. Ori o 
astfel de anatemă nu putea fi acceptată atunci şi acum decât ca o 
filipică anti-bolşevică, cap de acuzare subliminal existent şi în 
condamnarea la moarte a ierarhului-martir, din 1946. Acesta era 
călugărul ostaş, cum îl numea Nicolae Iorga referindu-se la 
frontul spiritual pe care nu contenea să lupte Visarion Puiu. 
Orice suprapunere a persoanei mitropolitului peste fapte şi 
întâmplări de război condamnabile este aleatorie, dar  infest 
construită în mentalul celor care secretizează tabu-ul listei celor 
302 condamnaţi la moarte de fantoşa „Tribunalului Poporului”, 
din 1946. Din nefericire, în lipsa unei verticalităţi dedicate 
propriei istorii, în adevărul său,  politicienii (şi nu „oamenii 
politici”, aproape inexistenţi în aceste două decenii post-
revoluţionare) fac barter pe facilităţi păguboase cu cei care 
reprezintă vârful otrăvit al fundamentalismului anti-românesc. 
De aici, din lipsa de rigoare, variaţiunile trucate, demagogice ale 
unui alt proces, „procesul comunismului” sau gogoriţa legii 
lustraţiei, cât şi mereu amânata dezbatere a holocaustului 
românesc. Martir al bolşevismului şi nu numai, Visarion Puiu 
este, iarăşi, martirizat de anti-comuniştii de paradă politicianistă. 
La mărturisitorii sfinţeniei şi curatei suferinţe asumate de 
martirul mitropolit (între aceştia şi reprezentanţi ai bisericii ruse 
dar şi cercetători istorici, reprezentanţi ai bisericilor mozaice, 
catolice) li se adaugă într-o creştere impresionantă membrii 
Asociaţiei „Mitropolit Visarion Puiu”, ramificaţi pe o geografie 
care va obliga reluarea „dosarului Visarion Puiu” nu ca o 
dovadă a acuzării acuzatului ci ca acuzare a acuzatorilor, unii 
dintre ei prelungiţi, prin moştenitori, în enclava imundă a 
imunităţilor politice de tot soiul. Abia atunci acest mare român 
îşi va ocupa locul cuvenit în „Hora Sfinţilor Români” şi în 
conştiinţa tinerelor generaţii cu o listă a modelelor aberant 
scurtată de analfabetismul oficializat prin „reprezentanţi”. În 
2009, televiziunea publică, prin opinia istoricilor Alexandru 
Florian şi Liviu Rotman („Este membru al unui guvern care a 
trădat ţara. Într-un moment în care România, prin factorul ei 
poziţional, adică prin rege, a rupt cu Germania hitleristă, trecând 
de partea Naţiunilor Unite şi pornind războiul împotriva 
Germaniei, el aderă la un guvern pro-hitlerist. Deci nu poate fi 
acceptat între valorile României de azi, care sunt valorile 
europene, valori democratice, care nu au loc pentru fascism”), 
anunţa imposibilitatea reabilitării civile a lui Visarion Puiu. 

PLUTONUL DE EXECUŢIE AL UITĂRII 

Sunt reiterări, în alt registru, ale condamnării propriu-zise:  
„având în vedere că în ce priveşte faptele puse în sarcina acestui 
acuzat sunt încadrate, prin actul de acuzare, în prevederile art. 2, 
lit. J din legea nr. 312/1945 constând în aceia că s-a pus în slujba 
hitlerismului şi a părăsit teritoriul naţional, mergând pe teritoriul 
inamic de unde a atacat Ţara. Având în vedere că din examinarea 
actelor aflate la dosarul cabinetului de instrucţie a domnului 
acuzator public, cum şi din dezbaterile orale urmate în cauză, se 
constată următoarele: acuzatul Visarion Puiu, fost mitropolit al 
Odesei, a patronat în această calitate acţiunile de teroare din 
Basarabia şi Transnistria. (…) În 1943 demisionează din slujba de 
mitropolit al Transnistriei. După aceea, el părăseşte Ţara pentru a 
se pune în slujba hitlerismului şi a vinde interesele Ţării, ocupând 
postul de ministru al Cultelor  în Guvernul naţional român din 
Germania. Printr-un decret semnat de Horia Sima în calitate de 
şef al Guvernului trădător din Germania, Visarion Puiu este 
numit conducătorul Eparhiei Române Ortodoxe în afara 
graniţelor Ţării. Considerând că prin faptele de mai sus acuzatul 
a săvârşit crima de dezastrul Ţării prin săvârşirea crimei de 
război prevăzută de art. 2 lit. J şi pedepsită de alin. 3 din legea 
312/1945, condamnă pe Visarion Puiu, fost Mitropolit al 
Bucovinei, Mitropolit al Odesei, român, major, azi dispărut, 
pentru crima de dezastrul Ţării, prin săvârşire de crime de 
război, constând în faptul de a fi părăsit teritoriul naţional, 
punându-se în slujba hitlerismului, atacând Ţara prin scris şi 
prin grai, fapt pedepsit de art. 3, alin. 2 din legea 312/ 1945, să 
sufere pedeapsa cu moartea”. Punctual, capetele de acuzare sunt 
demontate, vidate, restaurându-se altitudinea de mare curăţenie 
morală a acuzatului de la 1946. Extrag din suma impresionantă 
a mărturiilor pe cea a lui Şerban Alexianu: „Astfel, în sudul 
regiunii, unde erau sate şi localităţi în care trăiau găgăuzi şi 
tătari mahomedani, s-a îngrijit şi a alocat (mitropolitul Visarion, 
n.red.) din puţinele fonduri ce Mitropolia le avea la dispoziţie, 
sume pentru înfiinţarea de moschei, cinci la număr, aceasta în 
afara refacerii marii moschei din Odesa. De asemenea, în toată 
zona unde se aflau evrei dislocaţi din Basarabia sau Bucovina, a 
hotărât administraţia de la Odesa, cu acordul Guvernului 
Român, să permită deschiderea de sinagogi, acolo unde acestea 
mai existau (spre furia şi mânia germană); astfel, în 
Odesa, patru sinagogi, în Tiraspol una şi Ovidiopol tot una; în 
lipsa acestora, populaţia avea dreptul şi libertatea să-şi 
amenajeze peste tot unde se afla, case de rugăciuni. În Odesa, 
tot prin grija şi înţelegerea Î.P.S. Visarion, a putut funcţiona o 
biserică baptistă (acceptată şi de germani) şi o alta adventistă. 
Aceste fapte dovedesc odată în plus că în situaţia dată şi ca 
urmare a grozăviilor războiului pe care toată lumea îl suporta, 
a contat harul cu care a luptat pentru apărarea şi protejarea 
tuturor cultelor şi credinţelor, spunând că lumea în acele 
momente este prea îndurerată şi apăsată, iar Biserica, atât cât 
poate prin menirea ei, trebuie să fie un ajutor moral al 
tuturor”. Fără a fi concluzivă, constatarea distinsei şi 
apreciatei cercetătoare Elena Istrăţescu explică sinuozitatea 
demersurilor pentru recuperarea marelui ierarh: „… în baza 
comodului principiu «viii cu viii şi morţii cu morţii»,  justiţia 
română,  la semnul discret,  dar ferm, al instanţelor politice,  
rămâne surdă şi oarbă în faţa probelor din care reies adevăruri 
istorice neconvenabile pentru cei ce orchestrează din umbră 
planuri malefice cu privire la România. Oricât de adânc 
îngropate, aceste adevăruri vor ieşi însă la iveală de unde se 
aşteaptă mai puţin falsificatorii de istorie. Se va dovedi, 
totodată, că esenţa motivelor pentru care nu se anulează, 
măcar simbolic, toate sentinţele de condamnare la moarte 
pronunţate de aşa-zisul „Tribunal al Poporului”, în fapt, o 
instanţă bolşevică ilegală, o constituie lipsa de demnitate 
naţională şi laşitatea unor conducători politici cu 
subconştientul neeliberat încă de comunism”. Este 
copleşitoare corespondenţa purtată de vlădica Visarion, 
filipicele expediate fie lui Stalin, Patriarhului Alexei al Rusiei 
(URSS), Hitler etc. etc. Aşezarea forţată a marelui ierarh 
alături de un personaj ca Horia Sima face parte dintr-un 
scenariu al ubicuităţii unde mărturisirea scrisă a 
mitropolitului, de neapartenenţă la aberantul Guvern de la 
Viena, este insuficientă, neconvenabilă pentru detractori. Că 
nu a făcut parte din guvernul simist – există dovezi. Dar că a 
„vândut ţara”, aşa cum era România sub ocupaţia trupelor 
sovietice şi a marionetelor politice sforărite de NKVD, sigur, 
acuzaţia era întărită de însuşi vlădica.     

                                                       Aurel BRUMĂ 
(continuare în pagina 14) 

Mitropolitul 
Visarion Puiu 

 

„Printre puţinii ierarhi ortodocşi români ai secolului 
al XX-lea şi asemenea celor bizantini, Visarion Puiu a 
gândit şi a înfăptuit în Biserica în care a slujit numai 
într-o viziune ecleziologică şi deopotrivă geopolitică”. 

 

Adrian Nicolae PETCU

 (I) 
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Organizează în fiecare an un simpozion prestigios, cu participări 
notorii din străinătate, reuşeşte să asigure suportul financiar, 
ceea ce nu-i puţin în zilele noastre. Pentru oamenii obişnuiţi, 
care nu au o preocupare specială pentru istorie, domeniul 
genealogiei poate să apară ceva excentric. Dacă trecem dincolo 
de aparenţe, constatăm că genealogia ne pune la îndemână piste 
pentru identificarea drumurilor vieţii noastre de ieri şi de mâine. 
Ştim de unde venim şi aşa ne putem avânta mai siguri înspre 
viitor. E simplificatoare afirmaţia mea, lucrurile sunt infinit mai 
profunde, dar am dorit să reliefez însemnătatea genealogiei în 
formarea personalităţii. O ţară care nu duce lipsă de valori, are 
ea însăşi un cuvânt de spus în concertul mondial. Nu cred că 
interesul pentru obârşii şi spiţe e doar un moft al unor iniţiaţi. 
 

„Ți-ai cercetat arborele genealogic al soţiei?!” 
 
– În nici un caz nu poate fi un moft, pentru că este acea 

preocupare care priveşte cunoaşterea strămoşilor cuiva. Deci nu 
poate fi un moft dacă pe cineva îl interesează cine au fost bunicii 
şi străbunicii, cei care au asigurat continuitatea vieţii până la el. 
Mi s-ar părea cea mai nefericită formulă ca cineva să numească 
aceste preocupări mofturi. A existat şi o asemenea perioadă, o 
ştim cu toţii, dar n-a fost mai puţin nefericită. Vedeţi, aici sunt 
două lucruri care se cer luate în seamă. În primul rând interesul 
pur ştiinţific al cercetării anumitor împrejurări ale trecutului 
nostru, mai îndepărtat sau mai apropiat. Acesta cere o studiere 
asupra familiilor, persoanelor, înrudirilor; ceea ce constituie 
domeniul genealogiei. Dar există şi un interes mai restrâns,  
particular, pe care eu cred că fiecare om civilizat, cult, ar trebui 
să-l aibă pentru proprii săi strămoşi. Şi, de obicei, când vine 
vorba de asta, invoc o întâmplare, care este absolut autentică.  Un 
foarte bun prieten al meu şi-a cumpărat odată un câine, alături de 
câine era pedigriul, adică tabla strămoşilor săi, ce calităţi 
avuseseră părinţii, bunicii, străbunicii. Atunci întrebarea mea a 
venit foarte promptă şi probabil cam dură: „Dar asupra soţiei tale 
ai făcut o asemnea cercetare înainte de a o cere de nevastă?” Ei 
vedeţi, de ce să fie mai important sau mai interesant pentru un 
om să cunoască strămoşii şi calităţile strămoşilor unui câine, sau 
altui animal de rasă, şi să nu fie dornic să cunoască proprii 
strămoşi. Am să vă spun că în câteva împrejurări am făcut mici 
anchete printre cei cu care la un moment dat am lucrat, studenţi, 
şi au fost tineri care nu ştiau numele bunicilor, ca să nu mai zic 
de străbunici. Asta mi se pare o carenţă fundamentală în definirea 
unei personalităţi. 

– Cunoaşterea obârşiilor îţi conferă un alt statut. Te simţi 
mai înrădăcinat într-un neam? 

– Sunt aici, sunt fiul, nepotul, strănepotul, şi aşa mai departe. 
De ce ar fi mai important pentru personalitatea cuiva să ştie ce 
bătălii s-au purtat la anul o mie, sau la vremea dacilor, ori puţin 
după întemeierea statelor şi să nu cunoască propria sa istorie? 

– Eu văd în acest demers sustinut sistematic şi cu multă 
seriozitate şi expresia dorinţei lui Ştefan Gorovei de normalitate. 
Am folosit un cuvânt ce poate fi perceput ca  nepotrivit. Acela de 
moft, dar cam în acest mod a fost  privită un amar de vreme o 
astfel de preocupare pentru arborele genealogic. Noi încă plătim 
tribut vechilor mentalităţi, suntem, într-o mai mică sau mai mare 
măsură, prizonierii a ceea ce s-a întâmplat şi nu realizăm 
însemnătatea unor asemenea lucruri, ce-s menite a ne duce 
tocmai în matca firescului. Am să mă opresc asupra unui element 
care vine cred în argumentarea acestei judecăţi, cu care poţi să 
fii sau nu de acord. Fără  a avea de fel conştiinţa că fac un act de 
genealogie, odinioară ţăranii se dedau căutării strămoşilor. O 
făceau oral, pentru că cei mai mulţi erau neştiutori de carte. Ei 
păstrau uricul şi-ţi spuneau dintr-o ochire  cărui strămoş i-a 
aparţinut bucata lui de ocină. Acesta le întărea dreptul asupra 
pământului stăpânit şi primit de înaintaşii lor răzeşi. Apropo de 
strămoşi, am amintit numele lui Artur Gorovei. Sunt sigur că 
duhul şi umbra lui stăruie în casa de la Fălticeni şi în sufletul lui 
Ştefan Gorovei. A fost un model intelectual şi aş transla 
într-un plan general discuţia, spre a ne referi la nevoia de 
modele. Ce ar trebui întreprins ca aceste modele să existe, 
să-şi exercite rolul ? Ştefan Gorovei a avut norocul să aibă 
acest model în familia lui. Dar unii nu au cum le întâlni în 
casa lor. Mă gândesc la modelele spirituale, nu doar la cele 
morale, care se întâlnesc în cele mai multe dintre cămine. 
Cum să le găsim, cum să ne fie la îndemână? 

 

„… din păcate, sunt şi modele proaste” 

– Mă tem că aţi atins un subiect care poate să devină o cutie a 
Pandorei, pentru că problema modelelor este într-adevăr astăzi 
una dintre cele mai acute, mai dureroase. Este un moment în care 
această continuitate, pe care o dă un model, s-a rupt. Unii am 
avut şansa de a avea acasă, sau în cercul mai larg al cunoştinţelor, 
al prietenilor, asemenea modele. S-a putut întâmpla că unii şi-au 
format personalitatea având în faţă aceste modele, părinţii, rude 
mai apropiate, dar pentru cei mai mulţi modele le ofereau şcolile, 
societăţile, în care erau angrenaţi pentru activităţi culturale sau 
ştiinţifice, societatea românească, ea însăşi.  

Ori pe toate aceste planuri, înclusiv pe cel al vieţii de familie, 
a fost un moment când continuitatea s-a rupt. Şi aşa se face că 
avem azi în jurul nostru aşa de mulţi, prea mulţi, dureros de mulţi 
oameni, care nu seamănă cu nimic, parcă ar fi începători de şiruri. 
Modelele nu lipsesc, dar, din păcate, sunt modele proaste. Asta se 
poate vedea şi în felul cum se îmbracă oamenii, cum vorbesc, 
scriu şi se poartă, în modul de înţelegere a relaţiilor interumane. 
Cred că, pe de o parte, societatea ar trebui… Dar societatea este 
un termen atât de vag, de abstract, încât la urmă ajungem să 
personalizăm. Sunt nişte oameni care constituie, reprezintă 
societatea. Ei  să-şi ia mai în serios misiunea educativă. Pe de altă 
parte societăţile culturale, ştiinţifice, asociaţiile, nu asociaţiile de 
locatari, bineînţeles, care trebuie să facă asemenea lucruri, să 
impună anumite modele. În chipul în care „Junimea” a realizat la 
mijlocul veacului al XIX-lea  aşa ceva, impunând un model, care 
la vremea aceea  a fost resimţit, probabil, de foarte mulţi ca o 
constrângere. Dar educaţia se înfăptuieşte prin constrângere. 

– Cred că România are acum nevoie vitală de modele. 
Lumea se confruntă în prezent cu o tendinţă tot mai evidentă de 
contestare a modelelor. E un fenomen cu o dezvoltare planetară. 
În pofida unei asemenea direcţii, tot mai răspândite, modelul a 
rămas viabil, nu şi-a pierdut nicăieri însemnătatea. Cu atât mai 
mult în cazul României, care a cunoscut un moment de ruptură, 
cum l-ai numit. 

– Eu sunt convins de asta şi din acest motiv  în cele mai 
multe din acţiunile pe care le întreprind, sau în mijlocul cărora 
mă aflu la un moment dat, încerc să promovez acest set de valori. 
Înclusiv acele simpozioane, evocate adineauri, de studii 
genealogice, îmi propun să le concep şi să le dirijez pentru a fi un 
model. Nu întotdeauna acest lucru este receptat ca atare, şi 
contestaţiile nu lipsesc, dar, totuşi, prin felul în care se desfăşoară, 
acestea pot fi – este părerea celor mai multor dintre participanţi –  
un model.  

– Te învit să glosăm în continuare pe marginea aceluiaşi 
subiect, dar cu referiri la oraşul copilăriei şi formaţiei noastre 
dintâi, aceea liceală, Fălticeni. Aici vieţuiau, ca şi în alte oraşe 
de aceeaşi dimensiune, personalităţi cu valoare de model. Pulsa 
o viaţă spirituală intensă. Şi azi în România, când vine vorba de 
Fălticeni, cuvântul miracol e pe buzele multora dintre ştiutorii 
într-ale culturii. Poate Fălticenii au avut într-un mod special 
această vocaţie a întemeierii spirituale. Dar aceasta caracteriza 
în general oraşele mai mici româneşti până la al doilea război 
mondial şi, remanent, puţin după aceea. Din păcate, această 
efervescenţă culturală a dispărut. Oraşele s-au industrializat în 
regimul trecut, dar s-au pustiit spiritualiceşte. Asta nu înseamnă 
că nu mai sunt oameni valoroşi în lăuntrul lor, dar nu mai poate 
fi vorba de eflorescenţa de odinioară. Oare s-ar mai putea 
reedita fenomenul unei asemenea ecloziuni culturale, să mai fie 
aşezările de statura Fălticenilor focare ale lucrării spirituale? 

 

„Fălticeni, care ţinea loc de Suceavă...” 

– Ei, ei, dacă vrem să căutăm răspuns la o asemenea 
întrebare, cred că mai întâi ar trebui să ne întrebăm de ce un oraş 
ca Fălticenii a putut să însemne un astfel de miracol. Florenţa 
României, cum i s-a spus. Pentru mine este şi acum un loc al 
tuturor minunilor. Mă întorc întotdeauna la Fălticeni ca la un 
izvor de apă vie. Asta este o declaraţie de dragoste pentru locul 
obârşiei noastre. Dar, probabil, a fost cu putinţă a se petrece aşa 
ceva la Fălticeni şi ca o reacţie, poate s-a mai spus acest lucru, nu 
ştiu, a trupului întreg al poporului român, în împrejurările care au 
generat, de altminteri, naşterea oraşului. Să reamintim că actul de 
naştere are loc după ce Bucovina, în frontierele ei normale, până 
la Ceremuş, a fost răpită la 1775 şi inclusă în Imperiul 
Habsburgic. Noul hotar al Moldovei cădea la opt kilometri de  
actualul oraş Fălticeni şi urbea a fost întemeiată atunci pentru a 
ţine loc de Suceavă, cum menţionează foarte frumos un 
document. Trebuia să fie oraşul de reşedinţă al unui ţinut care s-a 
numit al Sucevei până la primul război mondial, când a căpătat 
denumirea de judeţul Baia şi să aibă rolul pe care, în vechea 
alcătuire a  ţării moldoveneşti, îl avea Suceava. 

„… problema modelelor este într-adevăr 
o convorbire 

ȘTEFAN S. GOROVEI –
GRIGORE ILISEI 

 
În urmă cu ceva vreme, precum unii îşi mai amintesc, am 

susţinut la TVR Iaşi (reluată pe TVR2) emisiunea „Oleacă de 
taifas”. Multe dintre acele convorbiri au devenit, mai apoi, pagină 
de carte. „Taifasul” cu Ştefan S. Gorovei m-am învrednicit acum să-
l scot la lumină din scoica sa magnetică şi să-l încredinţez tiparului, 
cu sentimentul că rostirile acestui exemplar istoric şi om de cultură, 
de la Iaşi, nu şi-au pierdut actualitatea şi merită  zăbava lecturii. 

 
Grigore Ilisei: Invitatul taifasului de azi este Ştefan S. 

Gorovei, istoric de marcă al Iaşilor, reprezentant al celei de a 
doua generaţii postbelice a istoriografiei româneşti, specializat 
în istoria medievală, dar cu preocupări şi pentru alte domenii ale 
istoriei noastre, unele mai speciale, cum ar fi heraldica sau 
genealogia. Domnul Ştefan Gorovei poartă şi povara obârşiei, 
aş spune, nobiliare. Este nepotul cunoscutului cărturar şi 
animator cultural,  Artur Gorovei, ctitorul primei noastre reviste 
de folclor, „Şezătoarea”, membru corespondent al Academiei 
Române. Îmi este şi foarte aproape, fiind amândoi fălticeneni, şi 
am avut bucuria, mărturisesc, să semnăm împreună, în 1987, o 
carte despre oraşul sufletului nostru, Fălticeni, o 
micromonografie. Aş deschide taifasul cu o întoarcere la 
momentul alegerii îndeletnicirii sale. Opţiunea pentru istorie îşi 
are cumva izvoarele în pasiunea pentru document a 
bunicului, în atmosfera cărturărească, caracteristică acestei 
familii, care a avut şansa de a locui în casa altui mare 
fălticenean, Nicolae Gane? Cu alte cuvinte, propun o 
plonjare în trecut şi o desluşire a climatului în care s-a 
format, a rădăcinilor şi rolului lor. E un exerciţiu în care 
cercetătorul pasionat al genealogiilor e la el acasă. 

 

„M-au fascinat ordinea şi rigoarea” 
 
         Ştefan S. Gorovei: Da, e foarte probabil că aceste 
antecedente familiale au avut un cuvânt de spus, numai că eu le-
am descoperit relativ târziu. Primele mele opţiuni în această 
direcţie pentru profesiune au fost cu totul altele. Au existat nişte 
tentative, sugerate şi încurajate, mai ales de părinţii mei, pentru 
muzică. Şi aşa se face că în copilărie şi la începutul adolescenţei 
am luat lecţii de vioară, de violoncel şi de pian. 

– E demn de semnalat că tatăl lui Ştefan Gorovei, îmi aduc şi 
acum bine aminte, reprezentant, ca profesor, al domeniului 
pozitiv, ştiinţific, era, în acelaşi timp, împătimit de muzică şi 
deseori îl vedeam prin târg, purtându-şi cutia fermecată, în care 
exista un instrument. Probabil că părintele a vrut să-i transmită 
această pasiune şi fiului? Spera, poate, că va realiza chiar mai 
mult decât reuşise el în această privinţă? 

– Exact aşa. N-a reuşit însă să facă din mine mai mult decât 
un iubitor de muzică şi un ascultător cuminte al marii muzici. Pe 
urmă, o altă opţiune a mea a fost chimia. Ce m-a fascinat în 
această ştiinţă a fost ordinea şi rigoarea, care domină în acel 
teribil Tabel al lui Mendeleev. Pare ciudat, dar de la Tabelul cu 
pricina, în care anumite elemente au putut fi presupuse cu 
calităţile lor şi pe urmă descoperite, adeverindu-se apoi 
cracteristicile atribuite, acesta a făcut oarecum legătura către  şi 
cu istoria. 

– Pare paradoxal. 
– Este, sau poate să pară. Pentru mine nu este. Pot să explic şi 

cum s-a  întâmplat asta. Aveam la Fălticeni, foarte aproape de 
noi, o mătuşă mai îndepărtată, ajunsă acolo pe valurile 
evenimentelor din 1949, purtătoare a unui nefericit domiciliu 
obligatoriu; asta ne trimite la o epocă pe care astăzi puţini o mai 
cunosc şi de asta sunt poate înclinaţi să o judece greşit, o femeie 
deosebită, cu studii de pictură la Paris, la München, în Elveţia, cu 
plimbări prin toată Europa de dinainte de primul război mondial, 
şi care, într-o zi, începând să-mi povestească amintiri de-ale ei 
din copilărie – avea un dar formidabil de „taifas”, cum aţi spus 
Dv. – mi-a vorbit de diverse personaje, adăugând că  „… toţi 
aceştia sunt şi rudele tale”. „Cum?” „Păi, ia o bucată de hârtie şi 
începe a scrie”. Aşa s-a născut prima spiţă genealogică privind 
înrudirile dintre ea şi mine. Pe urmă am văzut că în asemenea 
spiţe genealogice anumite persoane, ale căror nume nu le ştiu, dar 
le cunosc calităţile, pot fi bănuite. Se poate spune acolo că a 
existat un copil, care a avut aproximativ aceste calităţi. Exact ca 
în Tabelul lui Mendeleev. Într-o spiţă genealogică şi în cercetarea 
genealogică aceeaşi rigoare, aceeaşi fermitate, care trebuie să 
domnească, că altminteri domeniul nu mai e ştiinţă. 

– Într-un fel înţeleg acum poate mai bine, mai exact, 
temeiurile aplecării lui Ştefan Gorovei spre genealogie. Ar 
merita cred să ne oprim puţin asupra subiectului. De altfel, 
istoricul nu se limitează la pasiunea sa, ci încearcă să impună în 
viaţa ştiinţifică românească această disciplină. 
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Nu toţi cei care vin la facultate, la istorie, ştiu, probabil cei mai 
mulţi nu, ce înseamnă profesiunea aceasta. Există şi o carte a 
unui istoric francez, aşa de frumoasă, Métier d’historien. Când 
încerci să le explici studenţilor acest lucru, ei se cam sperie. 
Această reacţie este întru-câtva justificată, pentru că meseria asta 
a noastră a fost supusă în ultimele decenii unor distorsiuni, care 
au făcut ca încrederea oamenilor să se zdruncine sau să scadă. 
Este sarcina noastră acum să să contribuim la revenirea şi 
fortificarea încrederii. Dintre cei mulţi, care urmează cursurile 
facultăţilor de istorie, mulţi chemaţi, puţini aleşi, sunt câţiva care 
înţeleg mai repede şi îşi dau seama cu mai multă celeritate de 
vocaţia lor, iar dintre ei şi mai puţini pot avea şansă, deoarece 
sistemul nostru este în aşa fel alcătuit, încât nu oferă tuturor 
posibiltatea de a deveni, într-adevăr, istorici de meserie. Nu mă 
refer la profesorii de istorie, cei de liceu. Cineva poate fi un 
foarte bun dascăl pentru o oarecare ştiinţă, dar să nu aibă nici un 
fel de aptitudine pentru domeniul respectiv ca cercetare. 

– Ai făcut mai devreme referiri la distorsiunile pe care le-a 
cunoscut îndeletnicirea de istoric, la faptul că asupra lui s-au 
exercitat presiuni ca să abdice de la codul deontologic, să se 
dedea propagandei, ceea ce unii au şi făcut. În această privinţă 
există cel puţin două puncte de vedere extreme. Unul afirmă că 
tot ceea ce s-a întâmplat în ştiinţa istorică românească în 
regimul trecut e minat de politicul epocii şi e caduc, celălalt 
susţine că asta s-a petrecut doar într-o mică măsură şi, în 
consecinţă, nu se impune abandonarea integrală a studiilor 
istorice ale perioadei. Nu lipsesc nici judecăţile de mijloc, care 
caută să împace cele două tendinţe diametral opuse. Ce crede 
Ştefan Gorovei cu privire la acest subiect? 

– Cu întrebarea dv. ne întoarcem la o întâlnire mai veche, tot 
în acest cadru, în care se aflau  câţiva dintre foştii mei profesori 
de la facultate. Întrebarea s-a pus şi cu acel prilej. Răspunsul 
meu a fost atunci, şi va fi acum, acelaşi. Nu se poate arunca la 
gunoi ce s-a lucrat timp de câteva decenii. În cea mai mare parte 
eu cred că se păstrează valabilitatea a ceea ce s-a scris. Au fost şi 
ingerinţe. Se văd foarte bine şi în istoria veche şi în cea 
medievală. S-au produs mai cu seamă în istoria contemporană. 
Nu sunt abilitat să judec acolo. Specialitatea mea este, totuşi, 
Evul Mediu, dar a nega în bloc tot ceea ce s-a făcut timp de 
câteva decenii, de două generaţii, e o greşeală de neiertat din 
punctul meu de vedere. Dacă ar fi să ne gândim numai la faptul 
că, bun sau rău, s-au pus bazele unor colecţii naţionale de 
documente, tocmai pe temeliile colecţiilor de atunci, care s-au 
realizat foarte în grabă şi destul de neştiinţific. E vorba de 
celebrele Documente privind istoria României, care ar fi trebuit 
să adune actele noastre medievale, până la 1625, pentru 
Moldova şi Ţara Românească, colecţie prost întocmită, repet, 
neştiinţifică, toată lumea este de acord, dar cu aceasta lucrăm şi 
vom lucra multă vreme de acum încolo. De ne-am gândi numai 
la acest lucru ar fi suficient ca să vedem că nu putem arunca la 
grămadă. Că acea colecţie a fost prezidată de un spirit negativ, e 
adevărat, dar la facerea ei au lucrat, într-un anonimat teribil, unii 
dintre cei mai mari istorici ai noştri, care atunci nu aveau voie 
nici să publice; numele lor era şters din viaţă, însă ei au cercetat 
şi au făcut asta. Dacă negăm şi azvârlim la coş o astfel realizare, 
ca să mă opresc doar la acest exemplu, poate nu cel mai fericit, 
înseamnă, ipso facto, că trecem la index o întreagă activitate a 
unor oameni de cea mai mare valoare. 

– Se cere deci o privire nuanţată, o preluare critică a 
trecutului? 

– Cu nuanţe. Totul trebuie văzut şi mai ales explicat. Vă dau 
acest exemplu foarte frumos, un articol al marelui filolog 
Alexandru Rosetti despre cuvântul Crăciun, care n-are nici o 
legătură şi înfluenţă cu lumea slavă. Derivă din latinescul 
creatio. Ei bine, după toată demonstraţia lingvistului, la sfârşit, 
acesta   a adăugat o frază: „Aşa cum se ştie, limba slavă a avut o 
mare influenţă asupra formării limbii române”. Punct. N-avea 
nici o legătură cu argumentaţia lui. A dat micul obol 
împrejurărilor în care şi-a publicat studiul şi cu asta s-a 
terminat. Înseamnă că studiul lui Rosetti nu e valabil? Nu 
putem judeca aşa.  

– Cu alte cuvinte un îndemn spre reflecţie şi cumpănire. 
– Mai ales spre cumpănire şi moderaţie. 
– Aş propune să ne oprim şi la domeniul în care s-a 

specializat Ştefan Gorovei, cel al istoriei medievale româneşti, 
un capitol captivant. Invitatul meu s-a consacrat cu pasiune 
acestui segment de istorie. Se simte asta şi în scrierile sale docte 
şi în cele pentru uzul mai larg, publicate la tinereţe. Din 
nefericire, atenţia publicului se îndreaptă mai puţin înspre 
perioada medievală a existenţei noastre ca popor şi e atrasă mai 
degrabă de epoca contemporană, lucru firesc până la un punct. 
Din păcate, deseori privirile ce se aruncă către acest timp al 
istoriei, nu de specialişti, ci de oamenii de rând, de instituţii, ce 
au oarecari tangenţe cu problemele, sunt impregnate de un aer 
festivist şi de o percepţie superficială, epidermică. Care ar putea 
fi explicaţiile acestei atenţii mai scăzute pentru faptele 
istorice ale medievalităţii noastre şi ce importanţă ar avea 
pentru fiecare dintre noi o mai bună cunoaştere a istoriei 
Evului de Mijloc? 

E posibil, după impresia mea, ca trupul, organismul întreg al 
poporului român, rănit prin această răpire, să fi încercat o 
compensaţie pe plan spiritual prin acest oraş. E o urbe care nu are, 
pe actuala lui vatră, antecedente. Satul, care s-a numit Fălticenii 
Vechi, a fost altceva. Oraşul, ceea ce formează vatra lui, s-a făcut 
pe loc înțelenit. 

– Este un centru urban tânăr. 
– Un oraş nou, deşi numele acesta apare încă din vremea lui 

Alexandru cel Bun. Şi atunci s-ar putea să fi fost un asemenea 
fenomen, unul din acele fenomene miraculoase, care la un 
organism uman se întâmplă, şi nu sunt cazuri foarte rare, când 
cineva, lipsit de anumite posibilităţi de manifestare, capătă o alta 
mult mai mare într-un alt domeniu. 

– Da, şi, în general, zona, căreia i se circumscrie oraşul, este 
una cu o genă cu totul specială în privinţa înzestrării spirituale. Şi 
nu e cazul să dau acum exemple, acestea sunt arhicunoscute. 
Totodată, nu e lipsit de importanţă să amintim că oraşele noastre 
mici erau în România de altădată nişte fertile vetre spirituale. În 
şcolile acestor aşezări predau dascăli în stare a face lesne 
translaţia spre o catedră universitară, ceea ce, desigur, a fost şi 
cazul unor profesori de la Liceul „Nicu Gane”, din Fălticeni. 
Lucrul acesta, din păcate, nu s-a mai reprodus, pentru că şi 
realitatea ţării s-a schimbat. Noi aveam pe atunci două 
universităţi, la Bucureşti şi Iaşi, şi în acest context, vrând, 
nevrând, şcolile secundare jucau un rol mult mai important decât 
îl au azi. Au fost create mai multe universităţi, mai multe şcoli 
superioare, care au absorbit elita. Desigur, n-au dispărut valorile 
din învăţământul secundar, dar fără densitatea de odinioară. Ce 
crede Ştefan Gorovei  cu privire la această chestiune? 

– Tocmai vroiam să ajung la partea a doua a răspunsului meu. 
Se mai poate întâmpla aşa ceva acum? Mă tem că nu într-o 
perioadă, care să  fie accesibilă vieţuirii noastre, pentru că nu 
mai sunt condiţiile care să genereze o astfel de stare. Într-o 
perioadă mai îndepărtată poate ar fi. Dar vedeţi, ca şi 
dumneavoastră, şi eu am avut la Fălticeni un dascăl minunat, 
care ar fi putut avea o catedră universitară. N-a avut-o. Era, 
în schimb, un cărturar cunoscut şi dincolo de hotarele ţării. E 
profesorul Aurel George Stino. 

– Căruia i-am îngrjit, dealtfel, cea dintâi carte, ce i s-a tipărit, 
e drept postum, " Grădina liniştii", în care am inclus şi scrisorile 
cuceritoare ale lui Artur Gorovei. 

– Vedeţi, un om ca Aurel George Stino este un model, cum să 
spun, o emblemă pentru ceea ce era în perioada interbelică un 
intelectual de provincie.El putea să stea acolo, la Fălticeni, să fie 
în corespondenţă cu n prieteni, cărturari, scriitori, din toată Europa 
şi din afara Europei, din America şi America de Sud, să primească 
reviste şi cărţi, să tipărească în publicaţii din străinătate fără nici o 
împiedicare. 

– Bine, ţara se poate emancipa, având mai multe centre de 
iradiere culturală. Numai cu Bucureştii şi alte câteva centre mai 
mari cred că este prea puţin pentru pentru a atinge standarde de 
cultură şi civilizaţie compatibile cu cel din ţările dezvoltate. Altfel 
nu văd cum se poate ridica ţara. Nu e o vorbă mare, ci o realitate 
de neignorat. 

– Bineînţeles. 
– Să sperăm că vom apuca şi noi, Ştefan Gorovei, probabil 

într-o mai mare măsură ca mine, fiind ceva mai tânăr. Dar 
propun acum să trecem de la modele şi de la studiul de caz al 
Fălticenilor şi vocaţiei sale spirituale, la îndeletnicirea lui Ştefan 
Gorovei, aceea de istoric. Care ar fi din punctul său de vedere 
mobilurile interesului oamenilor pentru istorie  şi ce-i determină 
pe tineri să îmbrăţişeze azi această profesie? Pentru că, iată, la 
Facultatea de Istorie a fost în acest an o concurenţă acerbă. Opt 
candidaţi pe un loc. E drept că media cu care s-a intrat e destul 
de joasă. Asta e însă o altă problemă, cea a calităţii aspiranţilor. 
Deci care ar fi mobilurile apetitului pentru istorie ca sursă a 
cunoaşterii, dar şi ca ocupaţie umană pentru generaţia tânără? 

 

Meseria de istoric 
 

– Da, e bine făcută această distincţie, interesul pentru istorie, 
adică pentru acea povestire despre faptele care au fost şi interesul 
pentru meseria de istoric. Sunt lucruri total deosebite. Istoria este 
în fond un domeniu al cunoaşterii şi, dintotdeauna, de la Herodot 
şi dinainte de acesta, oamenii au fost interesaţi să ştie ce s-a 
petrecut mai devreme  de etapa în care  trăiau. Şi fără indoială, mă 
întorc şi fac o paranteză, acest interes a fost stârnit de mica istorie 
a fiecăruia dintre ei. Cele dintâi cărţi de istorie – prima e Biblia, cu 
Vechiul Testament – sunt în fond nişte înşirări de genealogii. Şi 
istoria Egiptului antic până la un punct este numai o înşirare de 
faraoni, cu înrudirile lor. Deci este dorinţa de cunoaştere. Poate să 
mai fie pentru unii dintre oameni nevoia de a avea nişte explicaţii, 
care uneori pot fi fanteziste, alteori întemeiate, referitoare la stări 
de fapte şi de spirit contemporane, deoarece nimic nu se petrece 
cu noi şi în zilele noastre, care să nu aibă, sau să nu poată avea o 
explicaţie într-un trecut uneori mai apropiat, alteori mai 
îndepărtat. În ceea ce priveşte interesul pentru meseria de istoric, 
aici este oleacă altceva. 

„O istorie din zilele noastre –  
spre începuturi…” 

 

– În primul rând mi se pare normal ca astăzi, în general, şi mai 
ales la noi, lumea să fie mai interesată de perioada contemporană a 
istoriei noastre, pentru că cei mai mulţi dintre noi am trăit urmările 
acelor fapte. Şi nu întodeauna le ştim cu precizie. Unele din ele 
probabil nu le vom şti, noi cel puţin, niciodată. E firesc ca omul să 
vrea să cunoască din ce cauză i s-au întâmplat lui şi a lor lui 
anumite lucruri dureroase, de ce ţara  a trebuit să treacă prin 
evenimente dramatice şi aşa mai departe. Interesul pentru istoria 
medievală devine în acest context mai aproape de poveste, de 
romantism. Fără indoială, Evul Mediu a fost perioadă predilectă 
pentru romantici. Bine că încă este aşa şi cei mai mulţi dintre 
medieviştii nostri de marcă şi destui cititori receptează epoca 
respectivă ca atare. În acelaşi timp, cred, şi cu asta răspund la 
partea finală a întrebării dv., o mai amănunţită cunoaştere a unor 
realităţi din istoria noastră medievală poate să explice, nu toate, 
dar foarte multe din trăsăturile caracteristice ale poporului român 
şi ale societăţii româneşti, aşa cum  le găsim, le putem identifica în 
epoca modernă şi în zorii epocii contemporane. 

– Şi cele bune şi cele rele de aici se trag.  
– Absolut. Nimic din ceea ce s-a petrecut ieri, sau se petrece 

azi, nu e fără legătură cu un trecut mai îndepărtat. În toate există 
nişte rădăcini. Din acest punct de vedere vreau să vă spun că am 
avut odată o asemenea discuţie cu un filosof al istoriei, cu 
profesorul Neagu Djuvara. I-am propus să încercăm  să vedem 
istoria noastră de-a-ndărătelea. Adică o cercetare a istoriei de la o 
etapă nu înainte, ci înapoi, pentru că în fond istoricul, când scrie, a 
realizat deja selecţia faptelor care-l interesează, chiar dăcă fără    
să-şi dea foarte bine seama, dar să o facem conştient. Am avut 
surpriza să constat că o asemenea carte s-a scris. Nu pentru istoria 
noastră, dar pentru cea a Poloniei, una care începe cu zilele 
noastre, merge la etapa anterioară, cea precedentă. Şi în felul 
acesta orice om poate să vadă, cu exemplele în faţă, cu 
documentele pe masă, cât de implicat este acest trecut, destul de 
îndepărtat, acum patru, cinci sute de ani, în prezentul nostru. Nici 
nu ne putem imagina. 

– Cum am putea explica faptul că,  deşi au fost despărţite 
veacuri de-a rândul, provinciile româneşti au păstrat o 
unitate întru spirit, în pofida diferenţelor de civilizaţie destul 
de pregnante?   

– Răspunsul la o asemenea întrebare ar putea presupune 
scrierea unei cărţi. S-au şi scris, de altminteri, astfel de 
tomuri.Vedeţi, românii au trăit în trei state, este un lucru foarte 
cunoscut, au stat sub stăpâniri străine, dar între ei n-a fost 
niciodată o „cortină de fier”, ca să preiau un termen din istoria 
contemporană  şi să-l trimit în vechime.  Nu se întâmpla nici 
chiar atunci când – să ne întoarcem la Bucovina noastră, care 
era vecină cu noi la Fălticeni – acest pământ românesc era 
sub stăpânirea unei mari împărăţii, cea habsburgică, şi 
frontiera se găsea la Buneşti. 

– Exista atunci o transparenţă a fontierelor, de care vorbim azi?  
– Mult mai mult decât în epoca contemporană şi mai ales 

decât în zilele noastre. Ştiţi, probabil, că de la Fălticeni, pentru a 
merge la Suceava, sau chiar la Cernăuţi, nu era nevoie de 
paşaport. Singura condiţie pe care omul de la frontieră o punea, 
era să te întorci până seara, sau în cea următoare, şi să nu aduci 
mărfuri de monopol, care atingeau interesele statului. Atâta tot. 

– Da, ştiu foarte bine, mai ales că bunicul meu patern, trăitor 
în Imperiu, pe malul stâng al Moldovei, la Brăieşti, a trecut 
definitiv graniţa, râul, şi s-a stabilit prin căsătorie în satul Pâraie, 
din comuna Mălini şi a scăpat astfel de lunga cătănie 
habsburgică... 

– Cu atât mai mult era valabil în epoci mai îndepărtate. Nu, nu 
exista această închidere a frontierelor între români. Şi sunt o 
mulţime de mărturii revelatorii despre ce  a reprezentat această trăire 
spirituală comună şi legătura de sânge foarte puternică în veacurile 
îndepărtate. Din păcate nu toate sunt cunoscute de marele public. 

– Ne este, de asemenea, caracteristic nouă, totodată, o 
alternanţă între momentele de sublimă unitate şi cele de 
gâlceavă. O descoperim în istoria şi de mai de demult şi în cea 
mai de aproape. 

– Da, acum, ca să mă întorc la un punct anterior din discuţia 
noastră despre distorsiuni. A fost o vreme, nu foarte de demult, 
când se cerea ca accentul să fie pus numai pe momentele de 
sublimă armonie, celelalte să fie ocultate, escamotate. Iată un mod 
de a distorsiona istoria. Au existat şi unele şi altele. Istoria noastră 
e formată şi din momentele bune şi din cele rele, şi din cele de 
împăcare, de colaborare şi din luptele care au avut loc. În fond şi 
într-o familie mai mică există astfel de pasaje de discordie, sau 
chiar de luptă. 

– Mai ales după momente de ruptură, cum a fost cel din 1989, 
faliile ies la iveală, le vedem chiar şi în viaţa de familie. Cu atât 
mai mult e nevoie, în răscruci ale istoriei, de moderaţie, de 
toleranţă şi de un efort de înţelegere în respectul diversităţii 
opiniilor. 

– Mai ales asta. E un semn de civilitate, de democraţie. 

una din cele mai acute, mai dureroase” 
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La o privire superficială, se putea crede că Titu Maiorescu e 

un capitol închis al culturii române, dată fiind mulţimea 
exegezelor produse pe seama acestuia, în timpul vieţii ca şi în 
(aproape) un secol de posteritate. De fapt, lucrurile nu stau aşa, 
dacă ne gândim la studiile despre conservatorism, modernizare, 
propensiune europeană, în care mentorul Junimii deţine încă un 
loc aparte. 

După S. Mehedinţi, I. Petrovici, I.C. Filitti, G. Juvara, E. 
Lovinescu, Z. Ornea, St. Neagoe, C. Schifirneţ ş.a., fără să 
ignore şi contribuţiile mai modeste sau ocazionale, profesorul 
botoşănean Gică Manole, al cărui palmares ştiinţific s-a impus 
în ultimii ani, ne oferă acum un studiu monografic despre Titu 
Maiorescu – omul politic, studiu ce va constitui, fără îndoială, 
un reper ineluctabil în bibliografia temei. Nu e un fapt 
surprinzător, din moment ce autorul a abordat mai întâi, fie şi 
sub forme mai modeste, diverse teme de istorie culturală şi 
politică a modernităţii noastre, plasându-şi discursul la un nivel 
ce suscită în egală măsură interesul istoriografic şi admiraţia 
colegială. 

Câteva date curriculare se vădesc utile momentan. Născut 
în 1953, în părţile Botoşanilor, şi-a făcut studiile în Havârna 
natală (1968), la Liceul Teoretic din Darabani (1972) şi la 
Universitatea din Iaşi, specializându-se în istorie (licenţă, 1977; 
doctorat, 2011), cu rezultate ce l-au impus ca un fruntaş al 
generaţiei sale de intelectuali dedicaţi istoriei şi culturii române. 
Ca profesor în specialitatea aleasă, la Havârna, Rediu-Răuseni, 
Mileanca, apoi la Liceul Teoretic Dorohoi şi finalmente la 
Colegiul Naţional „Grigore Ghica” din oraşul amintit, d. Gică 
Manole a ştiut să facă din specialitatea respectivă şi un câmp 
inepuizabil de reflecţie asupra omului, ca individ şi comunitate, 
după cum rezultă din intensa colaborare la diverse reviste, ca şi 
din cărţile publicate. Ştefan cel Mare (2004), Ispita memoriei 
(2006), Istoria – între minciună şi adevăr (2007) sunt cele mai 
semnificative din zona specialităţii sale. Se cuvine amintită însă 
şi ampla desfăşurare „diaristică”: Exorcismul tăcerii (împreună 
cu Ciprian Voloc, 2002/2006, 2007), text anevoie clasabil, în 
care profesorul Manole a ţinut să-şi exprime, adesea în forme 
pregnante, ideile ce l-au animat de-a lungul unei existenţe, la fel 
de dinamică şi de fecundă, idei subliniate deja de exegeţi 

 
(Traian Apetrei, Ioan Papoiu, Ciprian Voloc) şi chiar de 
autor, ca într-un memorabil eseu, De ce răul n-are limite la 
români?, publicat în revista Intertext (1-2/2006). 

Având la îndemână asemenea date despre autor, nu ne 
mai surprinde un studiu despre dimensiunea politică a 
biografiei lui Titu Maiorescu, care i-a adus autorului, la 19 
noiembrie 2011, titlul de doctor magna cum laude în istorie 
al Universităţii „Al. I. Cuza”. 

Gândit în patru capitole (primul analizând concepţia 
politică; al doilea figura de „lider politic”; al treilea, 
activitatea parlamentară; ultimul, ipostaza de ministru), 
studiul de faţă e în fond o monografie, menită să 
reactualizeze figura lui Maiorescu în calitate de politician. 
Adept al filosofiei organiciste, el a supus cultura română 
unei severe critici, acuzând-o de pseudomorfoză şi 
extinzându-şi critica asupra societăţii noastre în ansamblu. 
De la studiul Direcţia nouă (1868) până la moartea sa 
(1917), Maiorescu n-a contenit să militeze pentru 
„regenerarea morală” a naţiunii. E un caz rarisim de proiect 
cultural-politic pus în operă cu abilitate şi perseverenţă, într-
o epocă minată de aporii insurmontabile. Cu toate astea, 
Maiorescu a stăruit în proiect, iar ultima fază a activităţii 
sale de om politic a putut să-i dea monografistului de azi 
impresia că e vorba anume de „apoteoza învinsului”. 

Concluzia autorului, clară şi expresivă, merită a fi 
citată secvenţial: „Titu Maiorescu a fost, indiscutabil, un 
om politic de mare autoritate, reuşind, în cinci decenii de 
activitate publică/politică, să determine o schimbare reală 
în evoluţia social-istorică a timpului său. Încă din tinereţe 
s-a pregătit temeinic să devină cineva în ţara lui, având şi 
un deosebit de dezvoltat simţ al marilor probleme. Şi-a 
păstrat neabătut propriile convingeri politice, dovedind o 
consecvenţă admirabilă în acest domeniu.  

N-a fost omul marilor compromisuri politice, căci 
detesta visceral politicianismul, demagogia, amatorismul şi 
în politică, iar altruismul, rigoarea administrativă, dublate 
de responsabilitate, au făcut din el modelul ideal al datoriei 
împlinite”. 

Se poate sesiza lesne cât de frapant actuală se vădeşte o 
asemenea concluzie, pe care autorul a socotit necesar să o 
raporteze la contextul epocii. „Titu Maiorescu, citim mai 
departe, a fost un teoretician al constituirii şi funcţionării 
sistemului constituţional în România. A depus eforturi 
constante în această direcţie, nu din orgoliul propriei valori, de 
care era foarte conştient, ci din conştiinţa omului superior, care 
ştia că nu trebuie să se izoleze de tumultul prezentului. Pe acest 
tărâm, el a fost un veritabil indicator de direcţii şi valorificator 
de criterii. Sub acest aspect, el a fost un adevărat practician, 
convins că prin intermediul acestora (legalitate constituţională; 
spirit dinastic; abnegaţie şi moralitate în viaţa publică, 
responsabilitate; competenţă şi altruism în administraţie etc.) 
societatea poate funcţiona la parametri ideali”. Sunt principii a 
căror actualitate ni se pare dincolo de orice dubiu. Ele pot 
stimula şi azi reflecţia critică şi proiectul regenerativ.  

Un istoric neliniştit, un cărturar avid de extensia continuă a 
orizontului cognitiv, un pedagog atent la dialogul cu celălalt, un 
moralist dispus a se judeca mereu cu asprime (ca în Ispita 
memoriei), fără a-şi pierde speranţa unui nou echilibru, aşa se 
configurează profesorul Gică Manole din cărţile sale, ca şi din 
manifestările orale, mereu agitate, mereu intempestive, cum mi-
a fost dat nu demult să-l observ, la o reuniune ocazională. 
Obsesia autodepăşirii se degajă din mai toate gesturile sale, ca 
un garant de vocaţie paideică, pusă în acord pe cât posibil cu 
exigenţele timpului social. 

Nu se poate ignora, într-un asemenea palmares, relaţia 
legitimă dintre Titu Maiorescu – omul politic şi studiile mai 
vechi ale autorului, unele de caracter monografic, dat fiind că 
ele s-au născut din aceeaşi voinţă de cunoaştere şi meliorism, 
fie că e vorba de studiul trecutului sau de gestiunea prezentului, 
atât de anevoioasă. Obsesia veracităţii le inspiră pe toate, după 
cum ne previne şi o reflecţie din Ispita memoriei: „Cine poate fi 
mai radical decât un tânăr ce doreşte cu ardoare să nu trăiască în 
minciună?” 

În cazul de faţă, profesorul Gică Manole, ajuns aproape 
de un neverosimil sexagenat, însă păstrându-şi mai toată 
fervoarea tinereţii spirituale, constituie un bun exemplu de 
căutare neostoită a unui bun acord între ideile directoare şi 
proiectul meliorist.  

Titu Maiorescu mai poate inspira noile generaţii. 
 

Alexandru ZUB 

angoasa supravieţuirii şi singurătatea 
Continuând reflecţiile pe marginea câtorva fragmente din scrierea 

lui Landsberg, Eseu asupra experienţei morţii, voi pleca de la una 
dintre concluziile la care am ajuns în textul din numărul trecut al revistei 
noastre (Infidelitatea ontologică şi sensul vieţii): în moartea Celuilalt, a 
celui pe care l-am iubit, descopăr moartea mea, descopăr posibilitatea 
indubitabilă a morţii mele. Totuşi, nu cred că Landsberg are dreptate 
atunci când presupune că a conştientiza moartea proprie, moartea lui 
Eu, înseamnă automat şi acceptarea morţii. Orice fiind – cu atât mai 
mult fiindul uman, conştient şi înţelegător – intră într-un fel de criză 
existenţială când se întâlneşte cu nimicul din moarte. Întrezărindu-mi 
propria moarte, mi se spulberă credinţa în mitul propriei 
invulnerabilităţi. Supravieţuindu-i Celuilalt, aflu că nici eu nu sunt în nici 
un fel imun în faţa morţii. Acesta este nucleul central al angoasei de 
supravieţuire. Supravieţuitorul este cel ce a privit moartea în ochi fără 
să moară, a văzut nimicul şi nimicnicia. De angoasa de nimic nu ne 
putem apăra, pentru că nu este ceva determinat, ceva cu formă sau 
contur. E un duşman ce ne înconjoară de peste tot, dinlăuntru şi 
dinafară, fără să-l putem vedea, auzi, de care nu ne putem ascunde. 
Doar îi putem simţi apăsarea de plumb şi înţepătura de pumnal rece în 
inimă mereu. Reacţia inconştientă a celui cuprins de o astfel de 
angoasă este să o deplaseze de la nimic către ceva anume, către 
ceva determinat. Aşa cum spunea şi Kierkegaard, încercăm să 
transformăm nimicul insuportabil al angoasei într-un ceva suportabil. 
Orice ar fi acest ceva, este mai uşor de suportat decât goliciunea 
nimicului tocmai pentru că are o formă, un contur, o determinare. Ştii 
măcar ce este (fie şi vag), ştii ce să-ţi reproşezi, ştii de ce să te fereşti. 
Acelaşi lucru îl spune şi Irvin Yalom: „Dacă vom putea transforma 
teama de nimic în teamă de ceva, vom putea iniţia acţiuni de protecţie 
– altfel spus, vom putea fie să evităm lucrurile de care ne temem, fie să 
dezvoltăm ritualuri magice care să o diminueze, fie să planificăm o 
campanie sistematică de detoxifiere.” (Irvin D. Yalom, Psihoterapia 
existenţială, Editura Trei, Bucureşti, p. 59) De cele mai multe ori, 
angoasa de nimic generată de moartea Celuilalt este transformată 
inconştient în angoase cu un caracter determinat, în frici de ceva 
anume. Aceasta este o formă de conversie nevrotică (sau chiar 
psihotică) a angoasei de moarte. Când, spre binele nostru, acest 
aparat inconştient de conversie funcţionează ceva mai prost, angoasa 
de moarte este convertită de supravieţuitor în trei forme de angoasă 
ceva mai determinate, suportabile nu prin faptul că ar genera mai 

puţină suferinţă, ci pentru că obiectul lor are cumva contururi mai clare: 
angoasa lipsei suferinţei la nivelul aşteptărilor, angoasa singurătăţii în 
moarte şi angoasa singurătăţii existenţiale. Aceste trei forme de 
angoasă existenţială le numesc generic angoase ale supravieţuirii. 
Sunt tentat să văd în aceste forme de angoasă un fragment din 
ceea ce presupune acceptarea lucidă a destinului existenţial al 
omului. Voi lăsa deoparte conversia strict nevrotică a angoasei de 
moarte şi mă voi ocupa de conversia sa în cele trei forme de 
angoasă existenţială amintite mai sus. 

1. Totdeauna există un contrast între intensitatea durerii aşteptate 
şi durerea efectivă provocată de moartea Celuilalt. Cu toate că suferim 
cumplit, suferim mult mai puţin decât ne aşteptam să suferim. Am trăit 
cu gândul că Celălalt este lumea mea, că lumea toată este adunată în 
Tu şi, cu toate că prin moartea lui Tu lumea mea s-a prăbuşit, eu pot 
să privesc în continuare soarele şi cerul, pot să respir, pot să vorbesc, 
pot să râd. Privirea mea, râsul meu, paşii pe care îi fac acum sunt tot 
atâtea dovezi că pot exista şi fără Celălalt. Persistă sentimentul că 
lipsa durerii la înălţimea aşteptărilor este o dovadă a lipsei de iubire în 
cel mai înalt grad. Iar lipsa iubirii în cel mai înalt grad trădează faptul că 
nu am făcut totul pentru ca Celălalt să mai trăiască. Ba chiar poate să 
nască bănuiala că, de fapt, o parte din mine şi-a dorit în mod tainic şi 
mişelesc moartea Ta. Dacă nu mi-aş fi dorit inconştient moartea ta, un 
inconştient însă vizibil cu coada ochiului conştiinţei, aş fi putut face 
lucruri care să te salveze. Dar în ciuda acestor gânduri şi sentimente, 
Eu trăiesc şi mă bucur că trăiesc. Chiar descopăr în mine un fel de 
sine întunecat ce se bucură că nu Eu sunt cel mort, care reuşeşte să 
se bucure din plin devorând resturi râncede de viaţă, care spune cu un 
fel de bucurie morbidă: Eu trăiesc! Faptul că nu simt durerea care să 
mă ucidă de tot, literal vorbind, determinată de moartea Celuilalt este 
prima sursă a angoasei supravieţuirii. 

2. Moartea celuilalt îmi arată că în moarte păşesc singur. În ciuda 
trăiniciei şi atotprezenţei lui Noi pentru Eu şi pentru Tu, am rămas să 
constat că acel Noi s-a topit în moarte. În moarte fiecare este singur. În 
moarte există o trădare a Celuilalt tocmai pentru că, într-un fel, se 
spulberă credinţa că Noi va fi veşnic. Celălalt poate păşi în afara lui Noi, 
iar Eu pot trăi în afara lui Noi. E drept, un trai diminuat, precar, într-o lume 
căreia i s-a şters parte din lumină. Tu singur(ă) ai ieşit din Noi. Eu am 
rămas singur(ă). Chiar dacă Celălalt a murit lângă mine sau în braţele 
mele, tot în singurătate a murit, tot în singurătate a păşit dincolo. 

Nu mai auzim alţi paşi când suntem pe culoarul morţii decât 
proprii noştri paşi. Eu, cel care am rămas, mai cred un timp în Noi, 
dar mormântul tău mut mă face să simt că nu Tu eşti acolo.  

Unde să te mai găsesc? Mai eşti încă în mine, dar în curând voi fi 
şi Eu neant. Noi s-a evaporat când Tu ai păşit în singurătatea morţii şi 
când am înţeles că şi Eu tot singur voi face acest pas. Înţelegerea 
singurătăţii absolute în faţa morţii şi în moarte este o altă formă a 
angoasei supravieţuirii.  

3. Dacă în moarte păşeşti singur, fără Tu, apare bănuiala că, în 
ciuda lui Noi, într-un anume sens, Eu am fost singur toată viaţa. Faptul 
singurătăţii în faţa morţii ar putea naşte bănuiala că singurătatea este, 
de fapt, condiţia noastră permanentă, esenţa condiţiei noastre de om. 
Dacă acel Noi ar fi fost esenţial pentru noi ca oameni, nu ar fi putut fi 
suprimat de moarte. Poate că Noi a fost doar un vis programat genetic, 
un mit necesar pentru a supravieţui şi a ne proteja de coroziunea 
produsă de acidul cenuşiu al vieţii de zi cu zi. Doi oameni singuri pe 
care iubirea programată i-a făcut să creadă într-un spiritual Noi, un Noi 
indestructibil şi nemuritor. Doar că Noi zace acum sfărâmat. Suprema 
deziluzie şi suprema sursă de angoasă existenţială este a vedea în Noi 
doar un vehicul necesar trecerii prin viaţă, un mit creat de necesitatea 
de a trăi, Noi ca dispozitiv de supravieţuire. Ne folosim de Noi pentru a 
ne împinge spre groapă propriile singurătăţi. Moartea ar smulge brutal 
vălul iluziei lui Noi, ar demasca această farsă existenţială şi ar lumina o 
stare de fapt: Noi este un spaţiu al iluziei existenţiale, în care, de fapt, 
un om singur trece pe lângă un alt om singur. Cruzimea acestui peisaj 
poate determina suferinţe atroce şi ne poate scoate din minţi. Cred că 
aceasta este stratul cel mai adânc de suferinţă pe care ni-l poate 
provoca moartea Celuilalt şi, evident, forma cea mai insuportabilă a 
angoasei supravieţuirii.  

Cele trei forme ale angoasei de supravieţuire sunt preţul plătit la 
moartea Celuilalt pentru a nu deveni complet nebuni. Sunt preţul plătit 
pentru neputinţa noastră de a privi prea mult în ochi nimicul morţii. Sunt 
preţul plătit pentru că încercăm să explicăm ceva ce ne copleşeşte din 
toate punctele de vedere, sunt un preţ al destinului nostru de fiinţă ce 
încearcă să rămână lucidă. Acest exerciţiu al lucidităţii extreme 
presupus de angoasa de supravieţuire ne ridică, în cele din urmă, 
întrebarea: Care mai este sensul vieţii? Dar nu ne oferă şi un răspuns. 

 

Gerard STAN 
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De data aceasta, ruperea firului naraţiunii este 
declanşată de  ideea-cheie, dacă n-a triumfat cel puţin 
a luptat.  

Există deci două fire narative – soarta păsării (cadrul 
natural exterior) şi soarta personajului – prin a căror 
împletire se redă simultaneitatea. Succesiunea secvenţelor 
e realizată prin ruperea naraţiunii, folosind în acest scop, 
alternativ, un cuvânt cheie (mormânt) şi o idee cheie (dacă 
n-a triumfat, cel puţin a luptat).  

 „O doamnă necunoscută mă roagă să-i trimit 
fotografia. Dacă n-aş fi om serios, cu mâna tremurândă de 
emoţie i-aş pune într-un plic chipul meu, bineînţeles, cel 
de acum zece ani. Dar aşa… ciuguleşte mică păsărică, căci 
ca mâine moartea va ciuguli pe mormântul tău…”   

„E ziua naşterii mele. Altădată, nu ştiu pentru ce, o 
consideram ca un eveniment plăcut şi aşteptam cu plăcere 
sosirea ei. Astăzi însă vremile s-au schimbat. Iubesc 
singurătatea, încep să devin nervos, o tristeţe mare mă 
cuprinde tot mai mult, pe fiecare zi, şi două lacrimi mari se 
coboară pe faţa mea. Ciuguleşte, ciuguleşte, mică păsărică, 
căci ca mâine moartea va ciuguli pe mormântul tău. Şi… 
dacă n-am triumfat, cel puţin am luptat”. 

Apoi, „culoarea” primului fir narativ se schimbă, 
natura deplorabilă devine splendidă şi încântătoare, ceea 
ce impune renunţarea la cuvântul-cheie mormânt, dar 
starea psihică a personajului rămâne depresivă, menţinând 
ideea-cheie pesimistă. „E cald, e soare, e frumos! Vrăbiile 
ciripesc zgomotos, ciocârlia se învârteşte în albastrul 
nesfârşit al cerului, de sub pământul negru răsar timide fire 
de verdeaţă, iar în mine se aprinde, o dată cu venirea 
zilelor de primăvară, dorul de luptă. Căci sunt un luptător 
şi, dacă n-am triumfat, cel puţin am luptat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stau la fereastra biroului meu şi gust splendoarea 

unei frumoase nopţi de vară. Gardistul mă salută cu 
deosebit respect. Luna plină se ridică pe cer, zefirul adie 
încetişor, păsările au amuţit – iar de pe masa de lucru, 
trei bujori dintr-un vas de cristal, din cea mai renumită 
fabrică de Boemia, se uită la mine cu ochii lor înfocaţi. 
Câteva petale au căzut pe hârtia mea… Ciuguleşte, 
ciuguleşte, mică păsărică, căci dacă n-am triumfat, cel 
puţin am luptat!... 

„Şi Caragiale a urmat aşa până la miezul nopţii”. (M. 
Sevastos, I.L. Caragiale printre scriitori, în Amintiri 
despre Caragiale. Antologie şi prefaţă de Şt. Cazimir, 
București, 1972, pp.160-161) 

 Se observă lesne redactarea secvenţială a textului şi 
existenţa a două fire narative pentru realizarea 
simultaneităţii, ca şi în expunerea tehnicii de creaţie pe 
care Ţepeneag intenţiona să o folosească în scrierea 
romanului său. 

Avem, pe de o parte, descrierea unei metode / tehnici 
de creaţie oniristă (onirism structural) şi, pe de altă parte, 
un text (o parodie) în redactarea căruia s-a folosit o 
tehnică identică. Considerăm că nu este necesar să 
extindem cercetarea noastră pentru a constata dacă 
parodia lui Caragiale sintetizează bine metoda de scriere 
a lui Mille şi nici dacă intenţiile lui Ţepeneag s-au 
materializat în romanul proiectat, Fuga (Arpiège). Sunt 
suficiente premize pentru a ne pronunţa în problema 
priorităţii folosirii (inventării) metodei (tehnicii) de 
redactare, pe care am numit-o a cuvintelor cheie. 
(Extinderea cercetării ar fi necesară doar pentru stabilirea 
unei nuanţe de precizie: competitorul lui Ţepeneag este 
Mille sau Caragiale?) 

La ce concluzie ne-ar putea duce această demonstrare 
a similitudinii metodelor de redactare literară folosite de 
Caragiale (Mille) şi D. Ţepeneag? Este Caragiale (Mille) 
un precursor al onirismului structural? D. Ţepeneag îşi 
ascunde sursele de inspiraţie şi îşi neagă antecesorii? 

 

Traian D. LAZĂR 
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CARAGIALE – 
DINTOTDEAUNA  
ŞI DE-A PURURI 

 
Mereu şi peste tot, Nenea Iancu este cu noi! Am mai scris 

despre asta un articol, acum vreo doi ani, în „Adevărul”, am mai 
amintit în anchete literare şi în interviuri, dar parcă niciodată nu 
e îndeajuns să constaţi şi să afirmi actualitatea lui Caragiale. 
Poate nici o carte n-a fost mai potrivită colecţiei Contemporanul 
nostru, de la fosta editura  Albatros, decât volumul dedicat de 
criticul şi eseistul Al. Călinescu marelui comediograf. De la 
dezbaterile din Parlament şi până la nunţile cu manele din 
cartierele – nu doar cele mărginaşe – ale oraşelor, de la barurile 
cu stripteuze durdulii şi până la prestaţiile primarilor cu 
burdihanele învelite în tricolor, actualitatea lui Caragiale e atât 
de vizibilă, atât de evidentă încât e aproape imposibil să nu devii 
convenţional atunci când faci referire la ea. Te mai poţi, 
eventual, salva stilistic, prin nişte turnuri de frază, de preferinţă 
tincturate de aripa lui Nenea Iancu. De altfel, după cum constata 
Belu Silber, până şi comunismul românesc s-a pus sub un dublu 
semn – unul al lui Stalin şi celălalt al lui Caragiale, cel dintâi 
dovedindu-se insuficient unei definiţii pertinente. Nu poţi, deci, 
scăpa de convenţionalism decât asumându-l integral, până la 
capăt, pe „ultimul ocupant fanariot”, cu formula nici măcar 
ironică – pentru că nu avea nici umor, nici acces la ironie – a lui 
Davidescu. Iar a-l asuma integral înseamnă, de fapt, o depăşire a 
actualităţii prin eternitate. Istoricii, laolaltă cu ierarhii Bisericii 
strămoşeşti, ne tot conving că poporul român s-a născut creştin. 
Nu contest faptul, ce ţine într-un fel de evidenţă – doar că nu 
înţeleg efortul persuasiv exercitat non stop asupra noastră –, 
doar că acelaşi popor s-a născut, totodată, şi caragialean. Prin 
urmare, în a doua parte a sutei a nouăsprezecea, pentru că, vorba 
unui poet caragialesc uneori, „totul trebuia să poarte un nume”, 
şi-a făcut intrarea printre noi Caragiale în carne şi oase, întrupat 
cum s-ar spune. Cum era epoca „sentimentului naţional”, nici 
nu se putea altfel, pentru că ne-am fi lipsit fiinţa de o 
dimensiune esenţială. E vorba, deci, de o eternitate deschisă nu 
doar spre viitor, ci şi spre trecut, pentru că am trăit dintotdeauna 
în această lume. Caragiale ne-a făcut doar lucrurile limpezi, 
clare precum cristalul, ajutându-ne să ne luminăm chipul. Prin 
el, am devenit conştienţi de spiritul tutelar sub care, de la origini, 
chiar dacă neconştientizat, ne-am dus existenţa. Caragiale ne-a 
pus o oglindă în faţă şi ne-a învăţat cum să privim în ea, deci în 
noi. Bineînţeles, adesea ne revoltăm, sigur, uneori, unii dintre 
noi, am dori să ne desprindem de această lume, lăsând-o pe 
seama penei, a scenei şi a ecranului, dar o astfel de exorcizare s-
ar face cu preţul unei cumplite automutilări, al unei fatale 
schimbări de esenţă. Tocmai din perspectiva eternităţii spiritului 
caragialean, orice omagiere oficială, consacrată prin „hotărâre 
de guvern”, solemnă, ceremonioasă, mi se pare nu caraghioasă, 
ci de-a dreptul superfluă. Când îl sărbătorim „zi de zi şi ceas 
de ceas, în proporţie de massă”, şi asta chiar de dinainte de a 
poposi printre noi, în viaţa publică şi privată, în instituţii, legi 
şi comportamente, în gesturile noastre cele mai intime, ce sens 
mai au solemnităţile de acum vreo doi ani ori cele ce se 
ambalează deja anul acesta? Cred că însuşi maestrul râdea 
atunci, pe sub pălărie de noi, asistând din ceruri la caznele 
noastre. Cum o va face şi anul acesta. Nu-i rău, îi facem o 
bucurie, că şi el ne-a dăruit destule. De altfel, în simpatie cu 
lumea sa, cu lumea personajelor care suntem, Caragiale nu s-a 
ferit deloc să ne fie adesea aidoma! Cine-i citeşte discursurile 
electorale, reeditate de Al. Dobrescu în anii ’90, cu greu va 
distinge între autor, eu auctorial şi personaj caragialean. Şi e 
foarte bine aşa, e un semn de intensă autenticitate. Nu este cea 
mai bună conştiinţă a noastră? Nu a revelat el peripeţiile şi 
caraghioslâcurile primei noastre modernizări? Nu ne-a însoţit 
mereu? Nu va rămâne alături de noi, vorba poetului la care 
visăm, „de-a pururea pururi”? De la geniu la ultimul cetăţean 
turmentat, nu suntem „oameni recenţi”, cum credea un eseist 
ci, ca personaje din eterna sa lume, suntem oameni „foarte 
vechi”, avem vreo două mii de ani! De fapt, devenim tot mai 
caragialeşti, la modul simpatic de altfel , ori de câte ori 
ne negăm condiţia. În ciuda exegeţilor tenebroşi din anii 
’80, ce-l puneau sub semnul unui teribil tragism, 
făcându-l un fel de precursor al Gulagului (!), trăim în 
Caragiale, dar într-o lume simpatică, drăguţă, tolerantă, 
suportabilă. O lume pe măsura noastră. O lume în care 
poţi să trăieşti, ba chiar şi să te veseleşti. Nu e nimic rău 
în asta. Nu e plină lumea de eroi, sfinţi şi martiri. Mai 
ales că, comici cum suntem, încurcăm mereu lucrurile, 
transformându-l pe Ştefan Cel Mare în Sfânt, pe Coana 
Chiriţa în etalon al eleganţei vestimentare, oratorice şi 
comportamentale, iar pe simpaticul nostru Bulă, cu filon 
evident în Nenea Iancu, dar şi în folcloricii Păcală şi 
Tândală, în disident şi luptător anticomunist! 

 
Liviu ANTONESEI 

ONIRISM 
STRUCTURAL: 

DE LA CARAGIALE LA 
ŢEPENEAG. ŞI INVERS 

 
 

„În anul 1967, Ţepeneag Dumitru a organizat la domiciliul 
său un cenaclu literar, denumit «Grup Oniric», care era 
frecventat de mai mulţi scriitori tineri”.  (Ordonanţa Direcţiei 
Procuraturilor Militare de scoatere de sub urmărire penală – 
27 sept. 1976. Aici şi mai departe, din Un român la Paris, 
ediţia a III-a, București, 2006). 

 Iniţiatorul grupului pretinde că a pus bazele noii mişcări 
literare în 1965. El scrie că, în anii 1968-1974, ideile grupului 
erau agreate  de Leonid Dimov, Sorin Mărculescu, Virgil Tănase, 
Iulian Neacşu, Emil Brumaru, Virgil Mazilescu, Turcea, 
Ivănceanu, Florin Gabrea, Sorin Titel.  

Asumându-şi calitatea de mentor şi teoretician al Grupului, D. 
Ţepeneag ne dezvăluie uneori reţetele compoziţionale / tehnicile 
redacţionale pe care intenţiona, ori chiar le folosea în scrierile sale 
şi pe care, neîndoielnic, le prezenta şi adepţilor. Iată o scurtă 
prezentare a reţetei (tehnicii), numită de noi, a cuvintelor cheie: 
„Pentru (romanul intitulat provizoriu, n.n.) Fugă am găsit 
următoarea structură: cursă cu capcane – ca în jocurile pentru 
copii; aleg câteva cuvinte-capcană … Personajul principal aleargă 
de la o femeie spre alta, de la Magda spre Maria, sau invers; de 
fapt, la un moment dat nu se va mai şti. Punctul fix este gara, 
unde una din femei trebuie să sosească ori de unde trebuie să 
plece. În drum spre gară, personajul fiind „obligat” să gândească, 
va gândi şi cuvintele-capcană, să zicem cuvântul grădină; în 
momentul acela, el se va trezi într-o grădină (sau într-o grădină 
anume, deci alt punct fix, semi – fix) cu cealaltă femeie, de unde 
va trebui să plece, să se ducă din nou spre gară; într-acolo se va 
îndrepta, cu diferite mijloace de locomoţie (tramvai, autobuz, 
taxi) ori chiar pe jos, în fugă. E grăbit, se teme să nu întârzie, dar 
nu se poate opri să nu gândească în continuare şi să cadă peste 
cuvântul, să zicem, mare sau plajă; şi-atunci, iată-l pe plajă cu 
cealaltă femeie (la un moment dat nu se mai ştie care e la gară, 
fiind pronunţate amândouă numele sau, şi mai rău, numai iniţiala, 
care e aceeaşi – M) de unde iarăşi va pleca spre gară (care gară? 
nu contează) fără să ajungă vreodată”. 

În esenţă, tehnica redacţională înfăţişată mai sus constă în 
derularea pe secvenţe a firului narativ, saltul de la o secvenţă la 
alta fiind provocat de cuvântul cheie. Este satisfăcută astfel 
cerinţa de succesivitate, una dintre caracteristicile onirismului 
structural. Procedeul, susţin oniricii, derivă din caracteristicile 
visului. Dar se justifică la fel de bine prin teoria reflexului 
condiţionat, declanşat de cuvântul cheie. Romanul era completat 
cu un al doilea fir narativ, povestea unui bătrân, poate tatăl 
personajului principal, care fiind eliberat din puşcărie, în drum 
spre casă, cade şi el în capcane, provocate de cuvinte cheie. 
Împletirea celor două fire narative satisfăcea a doua cerinţă a 
onirismului, simultaneitatea, şi oferea autorului posibilitatea 
încheierii romanului cu unui final interesant. În interiorul primului 
fir narativ, simultaneitatea era sugerată prin confuzia dintre cele 
două personaje feminine, Maria şi Magda. 

Tehnica (metoda) de creaţie literară, pe care am numit-o a 
cuvintelor cheie, face parte din arsenalul onirismului. În concepţia 
lui D. Ţepeneag, visul e „un criteriu… care se propune (impune) 
literaturii” fiind un  model de creaţie caracterizat prin îmbinarea 
simultaneităţii cu succesivitatea. Ţepeneag recunoştea o anumită 
apropiere a onirismului de suprarealism.  Cercetarea noastră 
dezvăluie o alternativă privind rădăcinile onirismului, pe care le-
am detectat şi la scriitori din secolul al XIX-lea.  

Caragiale era dotat cu un  ascuţit spirit de observaţie şi o mare 
abilitate de a imita  caracteristicile creaţiei literare ale unor 
confraţi, ceea ce i-a permis confecţionarea şi publicarea unor 
imitaţii (parodii, pastişe) de succes – memorabile.  (Vezi Amintiri 
despre Caragiale, București, 1972, pp. 194, 210; Marin Bucur, 
Opera vieţii. O biografie a lui I.L. Caragiale, București, 1989, pp. 
168, 387; Şerban Cioculescu, Viaţa lui I.L. Caragiale, ed. a II-a 
revăzută, București, 1969, pp. 90, 102). 

Parodia pe care marele dramaturg o realizează după 
însemnările lui C. Mille, anticipă izbitor tehnica redacţională a 
cuvintelor cheie elaborată de D. Ţepeneag. 

Iată parodia lui Caragiale la însemnările lui C. Mille: „O 
păsărică ciuguleşte la fereastra mea. Afară e frig, iarnă… în casă-i 
cald… focul pâlpâie în sobă, e plăcut. Ea e o dezmoştenită, eu un 
privilegiat. Ciuguleşte, ciuguleşte, mică păsărică, căci ca mâine 
moartea va ciuguli pe mormântul tău”. Cuvântul cheie mormânt 
determină ruperea firului narativ. Gândul personajului sare la altă 
idee: „În viaţă sunt un timid… o făptură bună… un optimist. În 
arenă sunt cu totul altfel de om. Întocmai ca un taur care se 
înfurie când vede postavul roşu, tot aşa şi eu mă înflăcărez 
când aud de-o nedreptate. Căci, înainte de toate, sunt un 
luptător. Pe mormântul meu se va scrie: A fost un luptător, şi 
dacă n-a triumfat, cel puţin a luptat”.  
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aperto libro 
 

DIALOGURI 
POSTMODERNE 

 
Dialoguri postmoderne este o carte apărută sub semnătura Mihaelei 

Anghelescu Irimia, universitar român aflat într-un fascinant dialog cu omologi 
din lumea academică anglo-americană. A fost o întâmplare să-mi cadă sub 
ochi un asemenea volum, după cum tot întâmplarea putea să decidă 
amânarea sine die a lecturării lui. Întâi l-am răsfoit, apoi m-am apucat de-a 
binelea de citit, fără convingerea de a-l scoate la capăt, cu atât mai mult cu 
cât conţinutul dialogurilor se adresează celor ce acceptă şi înţeleg 
deconstrucţia, care îşi „pierde din caracterul filosofic şi se profilează mai ales 
ca mod de a citi”, având în vedere însăşi lectura intelectuală. Un citat, dintre 
multele demne de a fi relevate: „A spune că Socrate era un om ales şi avea o 
mare influenţă asupra tinerilor atenieni este o lectură şi a spune că era 
duşmanul statului şi corupător de tineri e o altă lectură, ambele lecturi sunt 
posibile, dacă Socrate este numit pharmakon (în greaca clasică înseamnă şi 
remediu şi otravă, n.n.). Or, dacă textul te pune în această situaţie în care 
simţi că ai de ales, dar îţi oferă informaţii care fac opţiunea dificilă şi 
complexă, te afli, în fond, în situaţia de a citi şi a trăi tipic deconstructivă.” 

La sfârşitul celor peste 350 de pagini abia de-mi pot face o idee despre 
altfel de tipuri de lectură, în fapt despre alte semnale ale unor stări de spirit 
caracteristice sfârşitului de secol şi începutului de mileniu. De la studiile 
culturale (la mare modă în spaţiul anglo-saxon şi american), de la deliciile 
semiotice, discursul englobant (cum se zice în franceză), liniile de gândire 
structurală, modernizarea atitudinii până la experienţa alterităţii, constructul 
cultural, teoria resurselor, feminismul, noul istorism, globalizarea culturii, 
băncile de date şi informaţiile stocate în biblioteci, în sfârşit la Occidentul 
tututor posibilităţilor – toate ne dau imaginea emancipării intelectuale, mentale 
şi civice a individului într-o lume reală în care rigoarea se conjugă cu 
eficienţa, disciplina cu succesul şi ordinea cu plăcerea. Studiile culturale 
despre care se vorbeşte în mai toate dialogurile demonstrează că 
epistemologia, hermeneutica şi în general ştiinţele de analiză a textului au un 
temei cultural şi o ideologie în sens logic sau metafizic. Dacă în Europa de 
Est încă se mai întâlnesc simţul erudiţiei şi respectul pentru cultură, în Vest 
postmodernismul angajează „valori” arbitrare precum reconfigurarea 
conceptuală a gândirii umaniste, raportul dintre cultura de elită şi cea de 
consum, multiculturalismul sau criza identitară, pentru a ne opri doar la câteva 
fenomene. La ce bun toate acestea? Poate la dezvoltarea acelor activităţi 
complexe şi subtile pentru a promova individul ca „persoană cu personalitate”, 
pentru a forma omul într-o ambianţă liberală, nu una restrictivă, într-un mediu 
indulgent, nu unul rigid. 

Teama că viitorul nu ne aduce nimic plăcut este o viziune neperimată. 
Apelăm la un alt text aparţinând lui Kevin Cope: „În cercurile anglo-
americane, critica a pendulat în ultima jumătate de secol între diverse tipuri 
de istorism şi estetism. Dacă studiile culturale ar aduce după sine o abordare 
mai holistică şi capabilă de a revitaliza discipline precum bibliografia, n-ar fi 
rău. Dar condiţiile acestui dacă nu prea par să se materializeze”. Şi tot el 
continuă: „E nevoie ca umaniştii să nu-şi mai ascundă ignoranţa şi îngustimea 
de vederi sub mantia atitudinii angajate faţă de ideologii desuete”. Chiar dacă 
ne jucăm cu cuvintele, cu învelişul lor sonor, credem că lumea însăşi este o 
imensă carte, filosofia însăşi continuă să se lupte cu problemele grave ale 
gândirii şi înţelepciunii, ideea de adevăr rămâne să iasă învingătoare din orice 
relativism. Orice scriere, orice text împiedică istoria căderii omului. Cam 
acestea ar fi „exoticele interpretări” ale opiniilor academice din excelentul 
volum Dialoguri postmoderne, semnat de Mihaela Anghelescu Irimia. 

 
 

Nicolae BUSUIOC 

Am identificat cea dintâi apariţie în presă a 
tezei asasinării lui  Eminescu: este vorba despre 
numerele 4 şi 5/1992 ale suplimentului 
„Magazin cultural”, unde s-a publicat în serial 
articolul Eminescu asasinat?, semnat de un 
eminescolog reputat, profilat, până atunci, pe 
(cum spunea A.Z.N. Pop) „amănunţimi” de 
citire a textelor – unele revelând sensuri 
neaşteptate faţă de lecţiunile obişnuite. Este 
vorba despre N. Georgescu, devenit, cu timpul, 
adevărat şef de şcoală în campania de acreditare 
a teoriei asasinatului. Principala modificare de 
substanţă petrecută în cele două decenii scurse 
de la întâia ieşire în public a spectaculoasei 
„revelaţii de istorie literară” poate fi lesne 
detectată chiar prin recurgerea la metoda de 
cercetare tip N. Georgescu: „amănunţimile”. În 
douăzeci de ani, a dispărut atât: un semn – cel 
de întrebare. Dacă, în 1992, titlul din „Românul” 
suna Eminescu asasinat?, în 2011 se marchează 
în presă, simplu, „împlinirea a 112 ani de la 
asasinarea lui Eminescu”. A dispărut semnul 
întrebării şi, odată cu el, îndoiala, instaurându-
se certitudinea absolută: Eminescu a fost 
asasinat, infamul ucigaş din umbră fiind, 
desigur, tenebrosul Maiorescu! Într-un atât de 
lung răstimp n-a apărut nici urmă de nouă 
mărturie acuzatoare irefutabilă, dar a crescut în 
proporţie geometrică cantitatea de „probe” 
circumstanţiale, cele mai multe fiind rezultatul 
unor speculaţii pe cât de inteligente, pe atât de 
inacceptabile într-o demonstraţie ce se vrea 
ştiinţifică. Am luat în discuţie, cu prilejuri 
diverse, principalele teze ale „asasinatului” şi 
dacă, poate, n-am convins până la capăt 
(dovada: numărul celor ce cred în uciderea 
poetului creşte în loc să scadă!), barem am atras 
atenţia asupra faptului că un rechizitoriu cât de 
cât credibil nu se poate întemeia pe... absenţa 
documentelor  (lipsind  cutare  act  de  naştere  

din secolul al XIX-lea nu înseamnă că subiectul 
nu s-a născut...) şi nici pe unica afirmaţie a lui 
P.P. Carp, mai mult decât interpretabilă, „Mai 
potoliţi-l pe Eminescu!”. Nu mai reluăm discuţia, 
fiindcă, recitind articolul din 1992 al lui N. 
Georgescu, avem parte de surpriză după 
surpriză. Prima şi cea mai neaşteptată se referă 
la faptul că, atunci când a emis teza asasinării, 
procurorul literar nu-l avea deloc în vedere pe 
„ucigaşul” Maiorescu, ci cu totul altă persoană, 
care ar fi acţionat dintr-o pricină curat 
neaşteptată: gelozia! N. Georgescu nu sugerează 
nici o clipă eventualitatea unei crime politice; 
dimpotrivă, indică vinovăţia „altui nebun”, 
Petrache Poenaru, cel care a lovit poetul cu piatra 
ucigaşă: „O piatră cumpănită îndelung în praştia 
fostului soţ al fostei muze a poetului”. Deci: 
actriţa Cleopatra Poenaru, „muză a lui 
Eminescu”, a fost pricina tragediei instrumentate 
de un soţ gelos. De unde se vede că N. Georgescu 
întâi de toate a lansat supoziţia asasinatului (cu 
bună priză la publicul cel mai larg) şi abia după 
aceea a început să caute vinovaţi şi mobiluri! A 
doua surpriză este de proporţii: cum se ştie, N. 
Georgescu şi susţinătorii lui se străduiesc să 
convingă că Eminescu n-a fost nebun, n-a fost 
niciodată bolnav, ci totul era o lucrătură 
malefică, menită să scoată din circuit un gazetar 
politic incomod puterii. Numai că, atunci când 
şi-a lansat teza, N. Georgescu credea... complet 
pe dos! Citez: „nu punem la îndoială câtuşi de 
puţin boala poetului, nu încercăm o altă definire 
a ei, un alt model de manifestare decât cel 
stabilit de specialişti”. Şi atunci, dacă suferinţa 
lui Eminescu n-a fost malefic indusă, ce mai 
rămâne din toată teza conspiraţiei? Nu cumva 
doar presupusa gelozie a bietului Petrache 
Poenaru? Să ne întoarcem spăşiţi la Călinescu. 
Mult zgomot, pentru nimic! 

Radu SUCEVEANU 

„asasinarea” 
lui Eminescu: 

MULT 
ZGOMOT
PENTRU
NIMIC! 

 

tipărește și lansează cărțile israelienilor atât din România, cât și 
din Israel, se preocupă de cunoașterea în Țara Carpaților a celor 
ce scriu românește departe de patria natală, în Țara Sfântă. Cea 
mai recentă realizare a ieșenilor o reprezintă editarea a două serii 
de opere, una de proză, alta de poezie, a scriitorilor din România 
și Israel, cartea Biancăi Marcovici făcând parte dintre volumele 
de versuri care au văzut deja lumina tiparului. În fiecare carte din 
cele două colecții se publică cele mai frumoase poezii sau cea 
mai reușită proză – selecțiuni – din opera fiecărui scriitor în 
parte. Așadar, Poeme de pe cele două maluri ale sufletului 
reprezintă o culegere a celor mai bune poezii ale Biancăi 
Marcovici și trebuie să spunem că acest volum este foarte reușit, 
atât prin publicarea unor versuri deosebite, cât și sub aspect 
grafic. Îți merg pur și simplu la inimă poezii cum ar fi Pace (care 
în mod semnificativ deschide volumul), Auschwitz (Suntem 
martorii/ Suntem supraviețuitorii/ Unui popor „neiubit”), 
Mediterana, Clipa, Patria, Sinagoga din Dresda, Ierusalim; mai 
amintim poeziile de dragoste, dar și acelea care vorbesc despre 
veșnicie … Și, ca o curiozitate, menționez că dacă volumul se 
deschide cu poezia „Pace”, ultimul cuvânt din carte este tot pace! 
Pentru că poeții, ca și prozatorii, ca să poată crea au nevoie de 
liniște, de pace! Bianca Marcovici, care nu-și uită Iașul în care a 
trăit în România, pentru „Cele două maluri ale sufletului” te 
felicit din inimă! 
 

G. MOSARI 

Țin în mână o carte ceva mai mare ca… buzunarul unei 
haine bărbătești, în care îmi zâmbește de pe copertă autoarea: 
Bianca Marcovici. Din titlurile volumașului mai desprindem că 
el a apărut în colecția „Opera Omnia – poezie contemporană” și 
a fost editat la Tipo Moldova din Iași în 2011. Iar mai departe am 
citit numele a doi prieteni ieșeni, ambii scriitori și editori: 
Valeriu Stancu, coordonator principal, și Adi Cristi, tot 
coordonator, care s-au ocupat de selectarea poeziilor din cele 230 
de pagini ale „buzunarului”. De mai mulți ani, Iașul este primul 
oraș din România care, prin scriitorii lui, ține sus stindardul 
relațiilor cu Asociația Scriitorilor de limbă română din Israel, 
…… 

POEME DE PE 

CELE DOUĂ 

MALURI ALE 

SUFLETULUI 
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APOCALIPSA 
DUPĂ NEA 
GRIGORE... 

Trăim vremuri în care acest blând popor mioritic, care a 
născocit vorbele „stai binişor că nu dau turcii” întru propria sa 
liniştire, s-a trezit dintr-odată într-o lume trepidantă, năucitoare, 
apocaliptică, în care este violentat şi lovit din toate părţile de 
nedreptăţi flagrante. Slabele-i puteri nu îl ajută nici măcar să 
înţeleagă, darămite să mai şi facă faţă valurilor din ce în ce mai 
năprasnice care se prăvălesc peste el. Pierduţi fără busolă în 
marea învolburată a finanţei mondiale, oamenii asistă 
neputincioşi cum rechinii moderni cu ipad şi geantă diplomat 
ronţăie încet dar sigur popoare întregi.   

Întotdeauna la asemenea vremuri ies la suprafaţă cronicarii şi 
teoreticienii ad-hoc şi nici pe noi nu ne-a ocolit fenomenul acesta. 
În timpurile noastre, se pare că putem deduce câte ceva din 
dedesubturile tulburărilor contemporane din opiniile lui „nea 
Grigore”, fostul scriitor de vagoane din „epoca de aur”, acum 
scrib oficial al scării lui de bloc şi teoreticianul unei noi 
Apocalipse care nu are mai nimic de-a face cu Apocalipsa lui 
Ioan din Biblie, dar care este cu mult mai nocivă pentru locuitorii 
acestei ţări, deoarece nu va avea loc sine die, ca a lui Ioan, ci este 
prezentă în viaţa noastră de zi cu zi.  

În noua sa carte, Apocalipsa după nea Grigore, apărută în 
2011 la editura ieşeană PIM, autorul, Ioan Mititelu, ne plimbă, pe 
parcursul a 337 de pagini cuprinzând 70 de schiţe, prin diferitele 
straturi ale acestei apocalipse contemporane, ale cărei limite în 
timp nu se pot întrevede. Stăpânind bine forma românească de 
tratare a sufletului prin metoda secular verificată de a face haz de 
necaz, Ioan Mititelu foloseşte umorul fin, în cele mai multe 
împrejurări, dar uneori, parcă lăsându-se dus de val, apelează la 
cuvinte grele pentru a înfiera diferite stări de lucruri. Este strigătul 
de durere şi de neputinţă a românului strivit între roţile dinţate ale  
unei maşinării bine pusă la punct, strigăt care uneori mai mestecă 
şi câte o înjurătură curat românească,  suculentă şi plină de năduf. 
Ca şi în alte cărţi ale lui Ioan Mititelu, râsu’-plânsu’ este la el 
acasă şi de aceea, chiar dacă uneori râzi de situaţia în care este 
descris un personaj, la final  descoperi de multe ori şi o 
lacrimă strivită în colţul ochiului.   

Şi aşa cum spune şi autorul, „Nici nu a trebuit ca nea 
Grigore să fabuleze ceva, a luat materialul de-a gata, 
fiindcă noi deja suntem în plină Apocalipsă. În zilele 
noastre, când ţara aceasta, cândva frumoasă şi înfloritoare 
a ajuns pe mâna unei cete de netrebnici, lacomi, servili, 
incompetenţi, dar dotaţi la perfecţie cu viclenia fanarioţilor, 
nu mai trebuie să-ţi pui la grele eforturi fantezia”.  

 

Se pare că nea Grigore este un fin observator al psihologiei 
poporului român deoarece în schiţa „Cu corabia pe uscat” ne 
atenţionează: „vă rog să vă gândiţi un pic bunii mei 
concetăţeni, ajunşi la sapă de lemn, ce face românul când încă 
nu i-a ajuns cum se cade, cuţitul la os? Cred că aţi ghicit, face 
haz de necaz şi se veseleşte nevoie mare, distrându-se pe rupte 
de răul altuia”. Bineînţeles că şi capra vecinului îşi are pe 
meleagurile noastre rolul ei milenar stabilit: să  hrănească prin 
moartea sa bucuria legitimă a concetăţeanului de peste gard.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titlurile schiţelor ne dau, prin ele însele, o idee despre lumea 

halucinantă în care se plonjează: „Lecţie pentru bolovanii 
studioşi”, „De râsul curcilor”, „Viitorul văzut din altă arcă”,  
„Un şut în fund = un pas înainte”, „Unde aruncăm pisica 
moartă?”, „Frecţie la bătrânul picior de lemn”, „Dă-i motiv şi 
funie, că se spânzură singur”, „Puchini şi medalii”, „Un chirurg 
= un popă şi jumate” şi  multe altele. 

Poate de aceea, un respiro binevenit îl reprezintă schiţa 
„Poiana luminoasă”, în care autorul vorbeşte despre Lev 
Nikolaevici Tolstoi şi despre acea mirifică Iasnaia Poliana   
unde-şi doarme somnul de veci titanul literaturii mondiale, 
pentru care se pare că Ioan Mititelu are un adevărat cult. 

 
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Poate şi el, ca şi Tolstoi, crede  în legenda poporului rus care 
spunea că în pădurea Iasnaia Poliana fusese îngropată o vărguţă 
verde care, dacă ar fi readusă la lumină, ar face să revină pacea şi 
dreptatea pe pământ. Contele Tolstoi, neam de mari prinţi ruşi, 
mare proprietar de moşii, tăia lemne pentru cei neajutoraţi, cosea 
cizmele  nevoiaşilor, mergea la coasă pe terenurile văduvelor. Cel 
care a fost excomunicat din toate bisericile din lume pentru 
credinţa sa, care nu era în conformitate cu dogmele bisericeşti, a 
fost înmormântat în acea poiană mirifică unde credea el încă din 
copilărie că fusese îngropată minunata crenguţă verde.  

Poate de aceea nea Grigore conchide: „Iar tu Lev Nikolaevici, 
sper că ai găsit vărguţa ceea fermecată şi măcar acolo, pe lumea 
cealaltă, mai plesneşte-i peste bot pe nesătuii aceştia…”. De fapt, 
eu cred că nea Grigore, care nu este nici pe departe ateu, dat fiind 
că este totuşi  filosoful oficial al blocului său de locuinţe, nu 
poate trece peste unele chestii precum cea a tâlharului Baraba din 
Evanghelii. Îşi pune şi el acum nişte întrebări fireşti, ca de 
exemplu, despre situaţia aceea „în care poporul evreu este 
întrebat pe cine alege să fie cruţat de moartea pe cruce, dintre 
Isus Hristos şi Baraba”. Normal că nea Grigore încearcă să 
găsească răspuns la fapte destul de fugitiv şi incomplet tratate în 
Evanghelii, explicându-se cu:  Despre Hristos, suntem sătui până 
în gât, despre ce a spus şi a făcut el cât a trăit, dar cine este 
Baraba? Îl rodea şi pe el o îndoială şi de aceea a şi expus-o în 
carte. Oare de ce a fost preferat Baraba, când nici Pilat din Pont, 
guvernatorul de atunci al Iudeii şi chiar nici Irod nu I-au găsit lui 
Isus Hristos nici o vină, „căci ni l-a trimis înapoi; şi iată că Omul 
acesta n-a făcut nimic vrednic de moarte. Eu deci, după ce voi 
pune să-L bată, Îi voi da drumul. [...] Ei au strigat toţi într-un 
glas: „La moarte cu Omul acesta şi slobozeşte-ne pe Baraba”. 
Dar cred că este necesar să citiţi Apocalipsa după nea Grigore, ca 
să vedeţi de fapt cum a rezolvat el această problemă prin cea mai 
plauzibilă metodă, urmând o cale logică, algoritmică, cu ipoteză 
şi concluzie. În schiţa Unde aruncăm pisica moartă? se face haz 
pe seama paranoiei americane în ceea ce priveşte atacurile 
teroriste, observându-se că „americanii au redescoperit 
binefacerile salutare şi reconfortante ale suflării în iaurt” şi 
considerând că, de fapt, „Conu Iancu Caragiale cred că la 
americani se gândea, când a scris că „din fandaxie, dai în 
ipohondrie, şi dacă ai dat în ipohondrie şi nimica mişcă”. 

Imaginându-şi o situaţie absolut absurdă şi hilară, în care 
toate organismele militare şi de siguranţă ale SUA se alertează 
până la ridicarea în aer a aeronavei Air Force One, cu 
preşedintele la bord, fiindcă s-au speriat când se crăpa de ziuă, 
autorul se lansează într-o naraţiune spumoasă, în care se descrie 
la modul umoristic măsurile luate în asemenea cazuri. În 
contrapondere cu  americanii, care s-au alertat de la o presupusă 
agresiune, se situează alerta organelor de siguranţă ale statului 
român şi a CSAT, la sesizarea Serviciului Român de Informaţii, 
precum că: „la popa la poartă, e-o pisică moartă”. Problema 
conducătorilor de azi (şi dintotdeauna) ai României se 
pare că este una singură: în curtea cui să arunce pisica 
moartă? Iar problema noastră rămâne aceea că pisica va 
ateriza în ograda noastră. 

C R O N I C A  
L I T E R A R Ă  
                  de Gabriela APRODU 

Cu circa un an de zile în urmă, la Editura 
Princeps Edit din Iași, a apărut, în colecția „Ediții 
critice”, o reeditare a operei poetice a lui Mihai 
Eminescu, sub generosul titlu  Icoană și privaz. 
Opera poetică, ediție alcătuită de Daniel Corbu, 
care realizează și o scurtă prefață, un Itinerar 
bibliografic și o selecție de texte critice. 

Proiectul a fost mai mult decât ambițios, mai întâi 
prin modul în care a fost gândit și, apoi, prin 
realizarea lui. Cartea totalizează 915 pagini și „stă 
bine” în continuarea cunoscutelor ediții eminesciene 
(nu ne referim aici la monumentala ediție a 
Academiei Române). 

În prefața antologiei, intitulată Eminescu, azi, 
Daniel Corbu observă că „Eminescu nu putea să 
rămână în cultura română doar prin simple 
afirmații encomiastice de genul: spirit tutelar, cel 
mai mare poet, personalitate monumentală, 
geniu național etc.”, susținând la un moment: 
„Eminescu nu este nu numai o mare carte a 
literaturii noastre, dar și un mit care crește pe 
măsură ce înaintează în timp. El este chiar mitul 
poeziei. Mitul Eminescu a crescut în timp”. 

În acelaşi context, Daniel Corbu pune și o 
întrebare retorică: „Ce mai poate fi spus astăzi nou 
despre Eminescu și opera sa?” Vrea să zică domnul 
Corbu că Eminescu a fost  epuizat?! Nimic mai 
greșit! Izvorul eminescian nu are cum să nu 
„susure” mereu și să constați, asemenea unui vers 
dintr-un catren arab: „Cu cât îl sorbi cu sete,/ Cu 
atât ai însetat”. 

Nici cea de-a doua întrebare: „Cât de actual a 
fost și este Mihai Eminescu?” nu-și găsește un 
răspuns suficient în textul domnului Daniel Corbu, 
chiar dacă face trimitere la procesul demitizării 
poetului. Sunt lucruri care nu pot fi luate neapărat ca 
neajunsuri ale ediției, dat fiind și spațiul restrâns pe 
care l-a acordat acestui text. 

 
 

Surpriza mare pe care o oferă însă ediția se află 
ascunsă în antologia propriu-zisă. Astfel, una dintre 
cunoscutele creații eminesciene apare când antumă, 
când postumă, adică un fel de „struțo-cămilă”. Între 
antume, începând cu pagina 76, găsim una dintre 
elaboratele creații eminesciene, al cărei prim vers 
este În vremi de mult trecute, când stelele din ceruri, 
aceasta ocupând spațiul editorial, până la pagina 99. 
Titlul ales de realizatorul ediției a fost preluat după 
primul ei vers: În vremi de mult trecute... 

În aparență, nimic deosebit. Numai că titlul 
acestei poeme a fost stabilit cu mult timp înainte de 
către G. Călinescu, care i-a spus Povestea magului 
călător în stele, cu ocazia publicării în „Viața 
românească”, în 1939, nr. 9-12, pag. 128-148 (și 
discutată de același critic în Opera lui Mihai 
Eminescu, vol. III, 1935, p. 159-174). Nu am verificat 
dacă există vreo ediţie a operelor eminesciene în 
care poezia să fi apărut sub titlul preluat din primul 
vers, deoarece lucrurile par a fi rezolvate, sub acest 
aspect, de către antologator în secțiunea alocată 
postumelor, unde, la pagina 535 (și până la pg. 558), 
este reprodusă aceeași poezie care începe cu versul 
În vremi de mult trecute, când stelele din ceruri, dar 
cu titlul sub care este cunoscută poema, și anume 
Povestea magului călător în stele. 

 

Este lesne de înțeles că aceeași poezie nu 
poate apărea în același volum, o dată ca fiind 
antumă, a doua oară ca postumă; o dată cu un titlu 
(sub care nu circulă) și a doua oară cu un titlu 
recunoscut (Perpessicius afirma, în ediția sa din 
1964-1965, apărută la Editura pentru Literatură, că 
a reprodus – în vol. II, pag. 161 – poezia cu titlul 
care, „adecvat întru totul, aparține primului editor”). 
Considerăm că problema aceasta a fost rezolvată 
cu mult timp înaintea ediției Corbu și nu este cazul 
să insistăm asupra subiectului. În lipsa unor 
informații utile privind sursele din care au fost 
preluate și reproduse poeziile, care ar fi elucidat 
multe aspecte, așa cum se obișnuiește,  zăbovim 
puțin și asupra acestui aspect, spre a arăta că, de 
exemplu, în 1965 apărea, într-o ediție bibliofilă, 
Eminescu, Opere, la Editura pentru Literatură, cu 
precizarea: „Volumul acesta reproduce textele 
după M. Eminescu, Opere alese, vol. I-III, «Scriitori 
români», Editura pentru Literatură, 1964-1965, 
ediție îngrijită și prefațată de Perpessicius”. Sau 
că, în 1969, era publicat în aceeași editură un 
masiv volum de 701 pagini, Eminescu, Poezii, cu 
precizarea: „Texte reproduse din M. Eminescu, 
Poezii, I-III, (în curs de apariție), ediție critică de D. 
Murărașu”. Este evident faptul că şi în ediţia Corbu 
era necesară o astfel de indicație. Fără a căuta 
nod în papură ediției, am citit cu atenție Floare 
albastră, poezie asupra căreia s-a aplecat un 
număr apreciabil de specialiști ai domeniului, 
pentru a-i lămuri enigmele. Se știe că asupra 
versului final Totuși este trist în lume sau Totul 
este trist în lume s-au pronunțat, într-un fel sau 
altul, Garabet Ibrăileanu, M. Dragomirescu, G. 
Călinescu, Perpessicius, Ștefan Cuciureanu, Iorgu 
Iordan, I. Coteanu, Traian Costa, G.C. Nicolescu, 
Vladimir Streinu, M. Carp, ori reproducând 
versul final în una din cele două forme: 
………. 

POVESTEA 
UNEI EDIŢII 
EMINESCU 

primim: „Convorbiri literare” (aprilie 1883), edițiile Șaraga 
(1894), Titu Maiorescu, Ion Scurtu, până în 1912, 
într-o formă, și ulterior, în alta.  

Despre versurile din cea de-a șasea strofă, 
care apar diferit în „Convorbiri literare” (din aprilie 
1883 și ediția Șaraga, față de cum au fost 
publicate de către I. Scurtu și, apoi, de G. Bogdan-
Duică), s-au pronunțat Ion Crețu, Traian Costa, 
G.C. Nicolescu, iar Perpessicius publică drept 
variantă finală versurile „Acolo-n ochi de pădure/ 
Lângă balta cea senină/ Și sub trestia cea lină,/ 
Vom ședea în foi de mure”. 

În ediția despre care discutăm, această strofă 
apare ca în forma publicată de I. Scurtu și G. 
Bogdan-Duică: „Acolo-n ochi de pădure/ Lângă 
trestia cea lină/ Și sub bolta cea senină,/ Vom 
ședea în foi de mure”. Care să fie oare explicația 
ocolirii ediției Perpessicius și întoarcerea, în timp, 
la texte discutabile? Lăudabilă este alocarea, în 
această ediție, a unui spațiu deloc de neglijat 
referințelor critice, unde sunt adunate texte 
fundamentale semnate de Titu Maiorescu, Garabet 
Ibrăileanu, George Călinescu, Mircea Eliade, 
Perpessicius, Vladimir Streinu, Ion Negoițescu, 
Amita Bhose, D. Popovici, Nicolae Steinhardt, D. 
Murărașu, C. Noica, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, 
C. Ciopraga, Mihai Drăgan, Traian Diaconescu, 
Mihai Cimpoi, precum și două cunoscute creații 
literare: Eminescu, a lui Al. Vlahuță, și Trebuiau să 
poarte un nume, a lui Marin Sorescu. 

Evident, ediția Corbu rămâne un bun câștigat 
în opera de difuzare a creației eminesciene, iar 
cele câteva scăpări semnalate de noi se pot 
remedia cu ușurință într-o viitoare tranșă 
editorială, prin înlăturarea textului În vremi de 
mult trecute... de la antume și prin cele câteva 
precizări care se impun. 

Vasile DIACON 
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D. Demetrescu-Buzău (17 martie 1883-
Curtea de Argeş – 23 noiembrie 1923-
Bucureşti) n-a fost decât un judecător 
oarecare, devenit în ultimul deceniu al vieţii, 
grefier la Înalta Curte de Casaţie din 
Bucureşti. A recurs la suicid (fără a lăsa vreo 
explicaţie), moartea amplificându-i discreţia, 
care i-a guvernat întreaga-i existenţă. Dintr-o 
fotografie a vremii ne priveşte un bărbat 
straniu, cu un aer hipnotic, ochii săi uşor 
mongoloizi, sugerându-ne un prinţ asiat, exilat 
pe o planetă îndepărtată. Eleganţa rece a 
personajului  are în ea şi o uşoară notă de 
fragilitate vetustă. Un om distins, de o tristeţe 
infinită, care nu reuşeşte (sau nu vrea) să se 
trezească din visul său perpetuu... Nimeni nu a 
ştiut ce tenebre sau ce lumini îi vor fi colorat 
gândurile… Dacă grefierul Demetrescu n-ar fi 
avut mari şanse să rămână în istoria literaturii 
române, scriitorul Urmuz l-a răzbunat, deşi 
postum, întrucât scrierile sale au reprezentat 
exerciţii stilistice care nu erau predestinate a 
cuceri laurii audienţei gustului comun.  
Precursor al dadaismului, Urmuz a  reuşit să-şi 
creeze propriul său univers, dominat de figuri 
groteşti şi ansambluri stranii, amintind  de 
compoziţiile pictorilor suprarealişti. În fond, 
estetica urmuziană se află în răspăr cu toate 
canoanele prozei tradiţionale, pe care o 
dinamitează fără niciun fel de scrupul, în 
numele neconvenţionalului şi al libertăţii 
depline de expresie.  

E o victorie postumă a inteligenţei aplicate, 
împotriva falsei impresii potrivit căreia,  doar 
valorile antologate de către critica oficială, 
reprezintă cu adevărat valori reale ale scrisului. 
Nu-i întâmplător faptul că un poet care s-a 
luptat toată viaţa sa cu falsele glorii literare şi a 
batjocorit în chip genial autosuficienţa 
mediocrităţii- l-am numit pe Tudor Arghezi, a 
fost cel care l-a descoperit pe Urmuz şi l-a 
propus marelui public, publicându-i câteva 
dintre texte în „Cugetul românesc” şi „Bilete 
de papagal”. Este vorba despre „Pâlnia şi 
Stamate”, „Ismail şi Turnavitu”, „Gayk”, 
„Algazy et Grummer”, „După furtună”. 
Antiprozele lui Urmuz probează o capacitate 
remarcabilă de a parodia stilurile recunoscute 
ale prozei ca atare, biciuind oboseala şi 
lentoarea, având un efect aproape terapeutic în 
acestă privinţă. 

E rodul unor lecturi bine asimilate, pe care 
un om inteligent şi avizat le-a parcurs în timp, 
reacţiile prompte ale unui ironist superior, care 
nu e defel mulţumit de unele formule clasice şi 
îşi doreşte mai mult, cel puţin în calitate de 
cititor, intuind rapida modificare a gusturilor, 
semn că timpurile nu au cum sta pe loc, nici 
măcar în Cetatea aparent inexpugnabilă a 
literaturii. Urmuz n-a fost un geniu, dar a avut 
o vie intuiţie, care-l apropie de scenariştii 
noului val literar,  calificându-se drept  un spirit 
neaşteptat de modern şi de iconoclast, pitit în 
spatele unei cariere ce-l predestina mai curând 

confortului rigid, tipic birocratului mulţumit 
mai întotdeauna de sine. 

Conştiinţa valorii sale de scriitor e aproape 
absentă, exerciţiile lui literare, având mai ales 
un scop de amuzament particular, de parcă ar 
fi dorit să nu-i fie cunoscută adevărata vocaţie. 
Un regizor imaginativ ar putea alcătui, fie un 
film de animaţie absurd, fie o feerie burlescă, 
dacă ar folosi drept sursă de inspiraţie, 
miniaturile în aquaforte ale acestui „mare 
sensibil schimonosit” – după plastica formulă 
a lui G. Călinescu. În fond Urmuz nu făcea 
altceva, decât să recitească datele realităţii 
înconjurătoare, după o cheie cu totul 
personală, repetând oarecum, la un alt nivel, 
experienţa estetică a marele pictor spaniol 
Goya, respectiv, aceea de a „vedea”, mereu, 
scheletul dezgustător al tuturor fiinţelor cu 
aparenţă de onorabilitate şi frumuseţe. 
Realitatea e în fond o pădure de simboluri 
felurite, iar ceea ce ne apare într-un fel, 
ascunde (la o privire mai atentă), o 
multitudine de surprize, adesea neplăcute. 
Filistinismul, banalitatea exasperantă,  
reducerea fiinţei umane la nimic, plictiseala 
patologică, absurdul, alienarea, tentaţia 
kitschului, nebunia mascată de felurite 
scenarii cu iz provocator – toate acestea se 
regăsesc în universul scrierilor urmuziene, iar 
dimensiunea liliputană a operei sale, constituie 
în sine, o uriaşă provocare la adresa ideii de 
criteriu axiologic. 

/

O combinaţie stranie de Salvador Dali 
autohton, redus la o scară microscopică, plus 
ecouri ale universului abisal imaginat de 
penelul unui Victor Brauner. Textele lui 
Urmuz sunt extrem de moderne, de 
inconfortabile , necontenind să şocheze, să 
încânte, să uimească. Răceala şi cinismul pe 
care ele le degajă, sunt doar aparente, pentru 
că autorul lor a reuşit într-o manieră 
remarcabilă, să-şi camufleze prin acest stil 
ciudat, o melancolie aburoasă, congenitală, 
ce denotă în fond, o neaşteptată profunzime 
şi o totală lipsă a iluziilor. În acest sens, 
luciditatea lui amară făcea corp comun cu 
hohotele de râs stranii, pe care te aştepţi să le 
auzi, însoţind lectura acestor încercări de a 
sonda realitatea, prin intermediul unei priviri 
cu totul particulare. 

Cristian SANDACHE 

MISTERIOSUL URMUZ 

A fost odată, hăt, în urmă cu mulţi ani, pe 
când credeam că tot ce zboară se mănâncă, şi 
eram eu un boţ de om, ca un pui de găină ieşit 
atunci din ou, cu puf la gură şi gata să creadă 
tot ce-i spune mama lui cloşca. Era o seară de 
vară luminată feeric de o lună plină ce nu ne 
lăsa să ne culcăm din cauza farmecului ce-l 
răspândea peste sufletele noastre mirate de 
minunile cerului, farmec sporit de trilurile 
cristeilor şi privighetorilor ce umpleau liniştea 
nopţii pe care nu te înduri să o mai părăseşti. 

La stânga mea, pe o bancă, în cerdacul 
casei, stătea mama, la dreapta, pe alta, tata, 
care deşi obosit după muncile zilei, nu putea să 
renunţe sau nu era lăsat să plece la culcare, de 
atracţia unei luni cât roata carului, în seara 
aceea, şi care îţi strecura în minte întrebări fără 
răspuns despre facerea lumii. 

Pe suprafaţa astrului nopţii se zăreau parcă 
nişte chipuri omeneşti despre care mama 
aflase de la bunica mea ce hram poartă. Erau 
doi fraţi ce încercau să se omoare între ei, 
păcat pentru care Dumnezeu îi transformase în 
stane de piatră. 

– Da de ce, mamă, vroiau să se omoare? 
– Cică de la o turmă de oi, dar cine poate 

şti precis! 
– Lăcomia – i un păcat? 
– Păi nu te-o învăţat popa Sârbu la şcoală? 

Eu am să-ţi spun însă altă poveste, mai 
frumoasă şi se pare adevărată. Deşi nu prea e 
pentru copii! Vezi tu, în seara aceasta luna e 
grea… 

– Cum adică e grea? 
– Adică e borţoasă. 
– A, ştiu: e gravidă. 
– Da de unde cunoşti tu cuvântul aista? 
– De la mătuşa Maricica, când a fost pe la 

noi şi era însărcinată cu Eugen. 
– D-apoi sora aiasta a mea nu-şi ţine gura! 
– Acu’, dacă tot ştiu ce a păţit luna – spune-

mi povestea ei mai departe. 
– Măi copchile, măi copchile, da’ curios mai 

eşti de mititel. D-apoi când te vei mai zburătăci? 
– Aşa m-ai făcut matale, eu ce vină am? 
 

– Ştiu, la răspunsuri eşti diştept tare… 
– Hai, mamă, spune-mi povestea, că uite ce 

lună frumoasă este în seara aceasta şi dacă mai 
zăboveşti mult, acuşi apune. 

– Apune ea, dar răsare soarele, că pe 
timpuri, pe la începutul lumii, se zice că alta era 
faţa cerului. 

– Da eu, mamă, de când mă ştiu, nu s-a 
schimbat nimic. Luceafărul tot spre dimineaţă 
răsare. Carul Mare tot acolo îşi duce povara, 
Cloşca are tot atâţia pui. 

– Apoi şi eu văd că nu s-a schimbat nimic. 
Toate stelele îs la locul lor şi ne călăuzesc în zori 
spre ogoare. Soarele însă, cândva, călătorea pe 
boltă alături de Lună. Numai acum sunt despărţiţi. 
Când unul apune, celălalt răsare. 

– Şi de ce s-au despărţit şi se ascund unul de 
altul? 

– Numai Luna se ascunde. Soarele o 
fugăreşte… 

– Şi pe el îl atrage? Aşa cum pe noi ne 
scoală noaptea din somn dacă pătrunde pe 
fereastră? 

– Ei, măi băiete. Între ei o fost dragoste mare, 
aşa că în scurt timp se umpluse cerul de stele. 
Speriată că n-o să le mai ajungă întinderea 
nesfârşită a văzduhului pentru atâţia copii, într-o 
zi, pe când Soarele se afla orb într-o eclipsă, s-a 
rupt de lângă dânsul şi a trecut de partea cealaltă 
a pământului. De atunci nu se mai întâlnesc 
decât o dată pe lună, într-un crăpat de ziuă,şi 
sfârşit de noapte, iar cu dragostea lui dogoritoare, 
de la acest capăt de noapte şi început de 
luminare, o lasă din nou grea. De ruşine, luna se 
ascunde în umbra pământului şi după 30 de zile, 
mai aruncă pe cer o steluţă. 

– Deci stelele sunt copii Lunii şi ai Soarelui? – 
am mai întrebat eu. 

– Aşa se spune, dar ştiu eu, că n-am fost pe 
acolo. Vorbeşte lumea… 

…………………………………………………. 
De când am ascultat această poveste a 

trecut multă vreme. De vreo câţiva ani, mama a 
plecat acolo sus, să vadă cu ochii ei dacă e 
adevărată. 

Constantin HUŞANU 

POVESTEA LUNII 
poezie tânără: 

DOINA 
POSTOLACHI 

 
MOLIA DANSATOARE 

Cocktail-barului Deja Vu 

 
O Molie se roteşte pe un fir de 
păianjen 
ca la bară. 
Un fir de păianjen, lucios ca un fir de 
oţel. 
Molia Dansatoare 
urcă 
şi coboară, 
îşi ridică pe rând aripile, îşi 
dezgoleşte pieptul. 
Streaptease de molii. 
Un grup de molii o privesc şi rod 
dintr-o pereche de mănuşi de 
angora. 
 
Cu puful ca spuma de pere. 
 
Un grup de molii se îmbată cu bere 
de angora, 
câte cineva se apropie de Molia 
Dansatoare 
şi îi strecoară  o bancnotă de 
fărâmitură de lână. 
 
 

BAIE CU MOLII 
 
La baie curge rugina. 
Să fie moliile adormite prin ţevi? 
Cada mea e aurită cu aramă de 
molii. 
Ca o Cleopatră, în baia cu lapte, 
aurită cu miere, 
fac o baie în miere de rugină. 

 

 

„Aşa cum susţine Ioan Groşan, Doina 
Postolachi «va roade timpul multor critici 
de-acum înainte». Fie şi numai pentru asta, 
bine-ai venit în literatura română, Doina 
Postolachi! Întru argumentarea celor scrise, 
vă propun  câteva Molii...” 

 

Claudia PARTOLE 

 
SINGURĂTATE DE MOLIE 

Regretatului meu frate Călin 

 
O, Nu mai îmbracă nimeni paltonul negru. 
Nimeni nu mai aşează căciula caldă, 
încălzită cu aburii de transpiraţie, 
a gândurilor neobosite, seara, 
pe noptieră. 
A mai rămas o Molie... 
Atât de singură. 
A slăbit, s-a străvezit, nu mai e decât o 
epavă. 
Mustăţile ei sunt mai firave şi mai 
străvezii 
decât un fir de păianjen... 
îi e dor de cel care nu mai este. 
Va muri şi ultima Molie... 
Va muri 
de singurătate. 

 

Cristian Sandache, doctor în istorie, născut 
în 1967, la Galați. Conferențiar la Universitatea 
„Mihail Kogălniceanu” Iași. Autor a 9 volume de 
istorie. Între anii 1994-2010 a fost redactor-
colaborator la „Evenimentul”, „Independentul” și 
„Flacăra Iaşului”.  

 

                      CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  
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La Editura Dacia XXI, în colecţia „Poeţi contemporani”, 
a apărut volumul Povestea mea: alia avatar de Dorin Popa. 
„Cine vrea să-l cunoască în adevăr pe Dorin Popa se poate 
înşela pornind de la personajul care se mişcă printre noi. 
Poet şi publicist, dascăl de la un timp şi om al cetăţii, când 
retractil şi tăcut, când agresiv şi dezinvolt, el trebuie abordat 
mai ales prin cărţile sale, fie acestea de poezie autentică, 
repede impusă în peisajul nostru literar, de convorbiri cu 
personalităţi ale timpului sau de comentarii politice şi 
culturale”, a scris acad. Alexandru Zub.  
iar nebunia. ărut la Editura Humanitas, în     

Andra Rotaru: Există o constantă a autoportretelor în 
poezia dvs. Când ucide identitatea? 

Dorin Popa: Autoportretul poate fi o fugă de realitatea 
năucitoare, o formă de protest împotriva cutumelor societății, 
împotriva propriilor vicii, o recunoaștere cinstită a propriilor 
limite, o posibilă normă a sincerității, o posibilă cale spre adevăr. 
Autoportretele lui Van Gogh relevă chipul unui artist încifrat lui 
însuși, necunoscut în mare măsură și cu umilință recunoscut, 
aproape nedorit și doar în absența altor opțiuni acceptat, în vreme 
ce Dali din autoportrete pare o proiecție a exacerbării sinelui, o 
percepție și o proiecție egolatră a sinelui. Van Gogh pare a fi uluit 
de sine și supus propriei excentricități, cu pietate, cu resemnare și 
uimire chiar. În toate autoportretele sale de dinainte de 1990, 
Corneliu Baba privește sever, cu gura-pungă, încruntat și semeț. 
Abia în Autoportretul din 1991 acceptă să-și descleșteze dinții și 
să ridice mâna în semn de rămas bun – de la lumea aceasta și de 
la toate lumile posibile aici, pe pământ. Sorin Dumitrescu, cel 
mai strălucit elev al lui Baba, pictează îngeri încercând să 
portretizeze, probabil, aspirațiile sufletului său. La început, prin 
autoportretizare eram tentat să relev diferența, convins fiind că, în 
același timp, în profunzime, cititorul posibil este și baudelairean-
ul frate. Credeam că în autoportret nu este numai egocentrism, ci 
și credința că descoperirea propriei ființe poate fi o mărturie 
necesară, o depoziție favorabilă nu doar ție, ci în primul rând 
adevărului, chiar și micului tău adevăr. Oglinda purtată de-a 
lungul drumului – literatura – trebuie să treacă și peste chipul 
celui care o poartă, nu-l poate ocoli… Nu ne putem ocoli pe noi 
înșine, dreptul la existență – uneori strigat, alteori deplâns – este 
întotdeauna salutar. Când ucide identitatea? Întotdeauna. 

– Povestea mea: alia avatar reuneşte poeme din volume 
scrise începând cu anii ’80 şi până în prezent. Retrospectiv, cât 
de mult simţiţi că v-aţi schimbat sau care sunt obsesiile 
perpetuate până în momentul de faţă? 

– Dorința mea de a fi ancorat în lumea în care trăiesc, de a fi 
conectat la problematicile oricât de severe ale lumii noastre a 
rămas, chiar dacă lumea s-a schimbat în bună măsură și nu mă 
simt – cum nu m-am simțit niciodată – ancorat în prezentul literar 
și nici ca peștele în apă printre cei din jur (așa cum spuneți și dvs. 
într-o convorbire cu Simona Vilău). Ați adus mai devreme în 
discuție tema autoportretului. Îmi dau seama acum că, după ’89, 
nu am mai scris decât un singur autoportret, foarte scurt: „tot ce 
aş putea atinge/ şi nu ating/ tot ce aş putea înţelege/ şi nu înţeleg/ 
tot ce aş putea fi/ şi nu sunt”. Cred că aceste versuri răspund, încă 
mai bine, la întrebarea anterioară: când ucide identitatea? 
Condamnați fiind la identitate, suntem izgoniți din toate celelalte 
paradisuri posibile. Acum, lucrurile care se petrec în afara mea 
sunt mult mai interesante, istoria și vârsta șlefuindu-le mai 
adecvat contururile. Eram prea restrictiv, nu exista pentru mine 
decât literatura și o singură profesie – aceea de scriitor. Acum 
sunt din ce în ce mai tentat să dau drept la viață mai multor 
preocupări. Chiar dacă nici în prezent nu m-am vindecat de 
credința/obsesia că lumea există pentru a putea intra într-o carte, 
înțeleg și accept acum și alte forme de existență/exprimare în 
afara scrisului. De fapt, mi-ar fi plăcut să trăiesc trudind cu 
mâinile, să pot sculpta sau picta. Să tac și să pictez. Dar nu am 
avut nici o înzestrare. 

– În multe dintre poeme se regăseşte un refuz de a se tângui 
al personajului poematic, aceste jelanii transformându-şi 
tonalitatea într-o nuanţă meditativă. 

– De multe ori am fost de acord cu oponenții mei, le-am 
ascuțit, fără să doresc, săgețile pe care mi le trimiteau. În absolut, 
oricât de greu mi-a fost, în toate disputele, uneori și după ani 
lungi de chin și meditații, am dat dreptate mereu Celuilalt.   

Oricine câștigă, în final, războaiele cu mine. Și, cu toate 
acestea, după fiecare bătălie pierdută, m-am simțit învingător. 

– Cât de greu a fost să realizaţi selecţia poemelor din 
volumele anterioare? 

– Până la dialogul cu dvs., până în acest moment, nu m-am 
gândit la asta. Brusc, îmi pare interesant procesul de selecție, 
modul în care am „operat” și întreaga problematică a „rescrierii” 
prin selecție. Nu-mi dau cu exactitate seama cât de greu mi-a 
fost, dar cred că am ținut cont – cu siguranță am ținut cont – de 
frecvența citării unui poem în cronici apărute în timp, de prezența 
acestora în diverse antologii colective din țară sau din 
străinătate… Da, îmi dau seama că l-am luat alături, din nou, pe 
celălalt. 

– „iată, şoarecele vorbeşte muntelui/ şi, iată, desfigurat şi 
ciung, caut/ cu neruşinare/ spre frumuseţe ca spre un drept/ al 
meu”. Şi de ce nu ar fi acesta un drept scăpat de sub judecata 
discriminărilor? 

– Nu-mi amintesc prea limpede, poate gândeam, atunci, la 
„măsura lucrurilor”… Sau pentru că Dostoievski, maestrul meu, 
proorocise că numai frumusețea va salva lumea, nu îndrăzneam 
să acced fără sacrificii sau fără jertfe la mântuire. Dvs. dați un 
sens mai adânc discriminării, sens la care, atunci când am scris 
aceste versuri, nu aveam acces. Oricum, nici acum nu pot 
înțelege frumusețea decât ca devenire, ca tânjire, ca tindere. 
Trebuie să recunosc totuși că acum frumusețea este, pentru mine, 
mai pământeană, mult mai aproape de posibil decât în studenție 
când am scris versurile pe care le-ați citat. 

– Există un loc în lume unde au loc minunile? 
– Una dintre minunile cu care am fost o vreme contemporan 

este existența lui Constantin Noica. Păstrez o carte poștală prin 
care mă invita la Păltiniș. Este dovada mea că minunile lasă urme 
pe pământ. O țin în bibliotecă. Acolo-i locul. Cred că, în viitor, 
istoria îi va face o atât de profundă dreptate încât va fi privit ca 
principalul nume al istoriei noastre din a doua jumătate a sec. al 
XX-lea. Deocamdată, nu suntem pregătiți să recunoaștem 
unicitatea sa profundă, nu putem încă accepta că a fost singurul 
care, coerent, a găsit formula uriașă de a se opune dictaturii prin 
cultură… Noi nici lui Kogălniceanu, deși i-am făcut statui, nu   
i-am „palpat” prestația încă… Așa cum Regele Carol I capătă, cu 
destulă repeziciune chiar, conturul adevărat în memoria noastră, 
la fel alte câteva figuri vor avea o devenire importantă: 
Maiorescu, Kogălniceanu și Constantin Noica. 

– Părintele prof. univ. dr. Constantin Galeriu a scris că 
„Dorin Popa a înţeles ce am înţeles şi eu: misterul răului”. Cum 
aţi avut acces la acesta? 

– Probabil chiar autoportretele pe care le-ați adus, la început, 
în dialogul nostru m-au condus către descifrarea acestui mister în 
egocentrism. Tot ele m-au condus și în apropierea minunatului 
părinte Galeriu, împreună cu care am reușit finalizarea unui prim 
volum de dialoguri (rămas, din păcate, singurul!) între 1992 și 
1994, publicat, în 2002, la Editura Harisma („Cu Părintele 
Galeriu, de la Geneză la Apocalipsă”). Academicianul Sorin 
Dumitrescu m-a dus la duhovnicul său pe care-l iubea nesfârșit, 
filial – Părintele Galeriu. De fapt, părintele Galeriu era considerat 
preotul intelectualilor (sau Apostolul Bucureștiului, cum îl numea 
părintele Ilie Cleopa), fiind, în timp, duhovnicul unor nume 
cunoscute: Nicolae Steinhardt, Ioan Alexandru, Alexandru 
Paleologu, Sorin Dumitrescu, Ilie Cleopa, H.R. Patapievici și, 
firește, mulți alții. Părintele Galeriu a fost o altă minune în viața 
mea, ca și Constantin Noica, amândoi purtători de nesfârșite 
frumuseți. 

– Istoriei care pare să ameninţe, ce-i opuneţi? 
– Mai mult sunt atras de istoria care, așa cum spuneți, 

amenință, decât de dorința de a mă opune. Până în 1989, pentru 
mine istoria era doar în cărți, doar în bibliotecă, priveam cu ochii 
bine închiși la istoria zilelor mele. Nu știam cum arată un 
pașaport, nu văzusem un dolar și Coca-Cola credeam că e o 
băutură pe bază de cocaină. Între mine și Bulgaria se așternea 
infinitul, iar Parisul nu se zărea deloc, era numai în Balzac. 
Așadar, în 1990, eram perfect nepregătit pentru a înțelege istoria 
pe care o trăiam, de aceea mă agitam cu aplomb.  

Frumusețea de care vorbește Dostoievski îmi este astăzi mai 
aproape, iar istoriei nu-i pot opune decât identitatea mea (cu care 
a debutat dialogul nostru). 

 

AVATARURILE  
LUI DORIN 

 

Prin anii ’70-’80, mă vizita la redacţia „Cronicii” (ce încă nu 
devenise veche) un june pe cât de înalt, pe atât de timid. Parcă se 
jena, cât de alonja lui, cât de faptul că, iată, te deranja de la treburi 
infinit mai importante, cu solicitarea de a-i citi nişte versuri sau doar 
cu simpla lui prezenţă. La vremea aceea, redacţia era un fel de 
„poiană (intelectuală) a lui Iocan”, pe acolo se perinda cam toată 
floarea cea vestită a literarei urbe, în colocviale deseori spumante. 
Dacă tu erai prins, de-un exemplu, într-o partidă de şah, cu Ioanid 
(Romanescu) sau cu Stelică (Baboi), ce părea a nu se mai termina, 
vizitatorul filiform şi nevorbăreţ făcea doar un pic de umbră pe-acolo 
şi dispărea la fel de discret cum apăruse. În alte zile şi în alte 
împrejurări, acelaşi tânăr, ce părea a-i fi teamă şi de el însuşi, 
devenea vehement, intempestiv şi intolerant, de te întrebai dacă 
e una şi aceeaşi persoană... Nici mania şahului (la mine), nici 
timidităţile sau „ieşirile” (la el) nu ne-au împiedicat să păstrăm o 
statornică amiciţie, chiar dacă, ani la rând, a intrat, aşa-zicând, în 
fondul pasiv. „Valorile mele de căpătâi sunt iubirea, prietenia şi 
literatura”, îi mărturisea Dorin Popa (căci despre el e vorba în 
propoziţie) într-o convorbire de la mijlocul anilor ’90, regretatului 
Val Condurache. „Eu n-am alte bucurii în afara acestora. Nu 
petrec, nu joc şah sau table, nu colecţionez timbre, nu-s băutor 
de alcool, nu pescuiesc, nu călătoresc, nu merg în vizite, nu mă 
zbat pentru funcţii etc.” 

Pentru acest, în fond, singuratec, atât de abstras ludens-ului şi – 
de la un moment dat – oricăror alte excese, „schimbarea la faţă a 
României”, din  finele lui’89, a însemnat o adevărată eliberare de 
complexele ce, probabil, îl bântuiau. In scurtă vreme, marele timid a 
devenit, cu adevărat, un personaj al lumii literare şi publicistice. 
Nevoia de comunicare, de „colocviale”, l-a lansat în publicistică. 
Paginile revistelor „Cronica”, „Timpul”, „Contemporanul”, sau ale 
ziarului „Monitorul” (ulterior, „Ziarul de Iaşi”), din anii ’90, sunt doldora 
de interviuri, de anchete şi mese rotunde provocate de el. Se poate 
spune, fără teama de a greşi că, în acei ani, Dorin Popa a fost 
nomber one al presei culturale ieşene şi nu numai. Figuri exemplare 
şi / sau controversate de intelectuali, scriitori, prelaţi (de-ar fi să-i 
amintesc doar pe Petre Ţuţea, părintele Galeriu, părintele Cleopa, 
Mihai Ursachi, Neagu Djuvara, Nicolae Manolescu, Ana Blandiana, 
Nicolae Breban, Andrei Pleşu, Mircea Dinescu, Liviu Antonesei) se 
confesează, filosofează sau  vituperează, în pagini ardente, 
aşteptate cu nerăbdare de cititor. Căci anii ’90 au fost anii mărturisirii, 
ai exorcizării răului dinlăuntru unui sistem, ai catharzisului. Iar 
publicistul s-a pliat pe această acută tentativă de spovedanie, cum 
îşi şi intitulează una din plachetele  lirice. 

Concomitent, poetul intră într-o stare de eflorescentă 
expansiune, îi apar cărţi care zăcuseră – fără motiv – în sertar, 
sau altele, scrise în dezinhibiţia unui mărturisitor ce-şi pune 
sufletul pe tavă. Este copleşit de comentarii elogioase şi de 
premii, interne şi internaţionale. Pe cel care tocmai mărturisea 
că nu agreează călătoriile, îl afli la Marsilia sau la Genova, la 
Haifa sau tocmai la Seul, ori în sala de festivităţi a hotelului 
„Unirea”, din Iaşi, împodobit ca „Prinţ al Poeziei”, cu tiară şi 
hlamidă, şi numai bun de eternizat pe peliculă.  

Mă obişnuisem cu el la „Monitorul”, unde se desfăşurau 
adevărate campanii de revizuire şi reaşezare a valorilor literare (mai 
ales) ieşene, cu  participarea celor mai „forţoşi” scriitori, îndeosebi a 
„lupilor tineri”, care „mâncau oi / fără deosebire de rasă / şi 
apartenenţă politică” (spre a ne şi autocita). Brusc, fostul profesor de 
fizică, publicistul în continuă ebuliţie, lasă baltă, topârceanian, „toate 
interesele” de acest soi şi se dedică, academic, Ştiinţelor 
Comunicării, în care chiar devine expert. Publicistul activ şi (uneori) 
excesiv a dispărut, spre a face loc unui teoretician, formator de 
virtuali practicieni în ale gazetăriei. S-ar părea că, în zece ani, Dorin 
Popa şi-a „îndeplinit toate profeţiile politice”, publicistice şi literare. 
Dar, mă întreb, ar putea zice el, ca şi Bacovia: „Sunt fericit.”?  În mod 
sigur, nu. De altfel, şi mărturisirea bacoviană  trebuie luată ca o 
imensă (auto)ironie. Peste toate, „legea porcăriei universale” – că ce, 
altceva? – l-a adus în situaţia de victimă a urmaşilor unei victime 
imprudente, al cărei autor involuntar a fost. I-ar trebui, pe câte se 
pare, şapte vieţi, spre a plăti daunele pretinse de necruţătorii urmaşi.  

Avatarurile lui poetice şi existenţiale sunt de aflat într-o recentă,  
edificatoare antologie, Povestea mea: alia avatar, apărută la Editura 
Dacia XXI, în colecţia „Poeţi contemporani”. Scrierile lirice, selectate 
aici, sunt flancate de consistente comentarii şi mărturisiri, care dau 
samă – cum îl „fixează” magistrul Alexandru Zub – de „un om al 
cetăţii, când retractil şi tăcut, când agresiv şi dezinvolt (...) aflat în 
căutarea insistentă a adevărului, oricât de dureros în spaţiul social ca 
şi în cel lăuntric.”  Cum zice poetul însuşi: „şi vine o zi când totul se 
clatină,/ când nu mai înţelegi nimic/ din ce se întâmplă / din ce ţi se 
întâmplă// cine ţi-a însoţit paşii până acum?/ ce vedeai, ce 
înţelegeai?// de ce nimic nu mai stă în picioare,/ unde a dispărut 
chiar duşumeaua?// de ce vecinii nu te mai văd,/ nu te mai salută,/ 
nu-ţi mai răspund,/ chiar dacă eşti un bun vecin,/ de ce prietenii au 
mereu, acum,/ telefonul închis? /.../ cât există lumea în jurul tău / şi 
cât în imginaţia ta?// împotriva cui te revolţi acum:/ împotriva lumii din 
viaţă, sau împotriva lumilor tale?”  

Într-un fel sau altul, întreaga poezie a lui Dorin Popa răspunde 
acestor dramatice interogări.                

N.T. 
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„Nu ne putem ocoli 
pe noi înșine” 

 

ANDRA ROTARU în dialog cu 

DORIN POPA 



cronica veche 12 

 
DIMINEAŢĂ OBIŞNUITĂ 

 
până să-mi prepar omleta 
şi cafeaua 
cele mai importante descoperiri 
ştiinţifice 
de ultimă oră 
s-au şi învechit 
preţul grâului a spart bursa 
cel al laptelui şi-al mierii 
a crescut vertiginos 
iar cel al sentimentelor 
(şi al altor asemenea lucruri 
mărunte) 
s-a prăbuşit pur şi simplu... 
 
până să formez un număr de telefon 
toate codurile de legătură cu lumea 
au fost schimbate 
şi aruncate într-un seif 
din fundul oceanului 
existenţial... 
 
până să-mi administrez 
pilula zilnică de optimism 
am murit şi-am înviat 
de o mie de ori 
cu gheara singurătăţii 
în gât 
corosivă 
posesivă 
nespus de iubitoare 
parşivă... 
 
până să le spun copiilor mei 
că viaţa e totuşi frumoasă 
şi merită trăită 
ei au îmbătrânit deja 
şi lunecă somnambulic 
pe un tobogan al orizontului 
răsucindu-se 
ca de glonte 
la fiecare 
adiere de vânt... 
 

 
IMN 

 
viaţa 
e atât de frumoasă 
 

dureros de frumoasă 
 

curge lumina 
pe trupul ei 
 

necontenit 
curge lumina 
pe trupul ei 
 

precum lacrima 
pe obrazul  
unui copil 

 

 
LUCIDITATE 

 
va trebui să-mi găsesc liniştea 
mon amour 
pacea înaltă sub bolţile căreia 
să nu ştiu niciodată ce-i frica 
îmi voi impune deci 
voluptatea uitării 
voluptatea fulgerată a uitării 
şi dacă totul mi se va părea 
foarte greu 
complicat 
voi încerca să scufund în uitare 
măcar clipa aceea 
atât de reală 
atât de castă 
când lebăda 
care purta duhul luminii pe aripi 
s-a sinucis 
chiar sub ochii mei 
hămesiţi de lumină... 
voi încerca apoi să ignor 
cântecul ei 
care-mi viscoleşte şi astăzi 
în sânge 
iar dacă toate acestea 
se vor dovedi 
o dulce şi vicleană  
utopie 
atunci... 
ei, bine, atunci 
sângele viscolit din bietul meu trup 
va răbufni în afară 
mumificând 
splendoarea unei clipe 
şi mizerabila ei ofilire 

 
 

PEISAJ RĂVĂŞIT 
 

cuvintele 
 

care pândesc din fiecare stea 
din rădăcinile toate 
din frunze şi flori 
 

care ameninţă ca fiarele 
şi târâtoarele stepei 
pretinzând că mă învaţă 
în acelaşi timp 
şi cum să trăiesc 
şi cum să mor 
 
care ţin la propria duhoare 
ca la un lux 
obligându-mă astfel 
la semne de dragoste excesive 
eroice chiar 
care poartă libertatea în ele 
dar care mai poartă 
şi o dulce eroare 
 

 

care mă înconjoară perfid 
hiene flămânde 
urlând apocaliptic: 
„vreau ca tu să mă mai porţi 
în pântec 
vreau să simţi încă o dată 
durerile facerii” 
 

care-mi picură-n suflet 
de la naştere încă 
sau poate chiar dinainte 
gustul amărui  
al primăverii 
 

cuvintele... 
 
 

FIRUL DE IARBĂ 
 

singura împăcare 
cu mine 
mai poate veni 
doar de la firul de iarbă 
ce creşte îndârjit 
din pământul îngrăşat 
al cuvântului... 
 

singura realitate 
pe care nu o contest 
este aceea care se-ncheagă 
subtil 
din semeţia 
aceluiaşi fir 
de iarbă... 
 

singura moarte 
care nu mă sperie 
înfloreşte 
deplin şi tragic 
la rădăcina 
vulnerabilă 
a firului de iarbă... 

 
 

CÂNTEC PE MALUL RÂULUI 
 

eu duc de mână un copil bolnav 
pe malul Râului 
în depărtare 
prieteni nevăzuţi mă cheamă 
voci nenumărate 
viu violent sângele meu 
străbate valurile 
în întâmpinarea luminii 
cad florile de măr 
troiene fără număr 
copilul se împiedică şi ţipă 
muşcând din carnea fragedă 
şi rece 
el plânge pentru că presimte 
curgerea pietrei 
furtunile mari 
iubirea fără inocenţă... 

 
 

FRIG 
 

tăcut ca o lacrimă 
sufletul meu 
depărtâdu-se 
pe zăpada imaculată 
sub cerul de plumb 
găurit ici-colo 
de stele 
pânditoare 
ca ochii leilor 
bătrâni şi intenşi 
 
tăcut ca o lacrimă 
sufletul meu 
căutându-mă... 
 

 

 

 

 

 
 

ANGELA TRAIAN 
 
 
 

 
 
Poetă, prozatoare, eseistă. Autoare a volumelor: Iată-mă în 

lumină (în antologia „Zece poeţi tineri”, Junimea, 1975); Colindul 
boabelor de rouă (versuri, Junimea,1984); Moarte uşoară (versuri, 
Vasiliana, 2002); Înainte de căderea nopţii (proză, Junimea, 1989); 
Viaţa e frumoasă (proză, Vasiliana, 2009); Poet cald, poet rece 
(note de lectură, Vasiliana, 2003).  
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Gerahul nu pare a avea cine ştie ce chef 
de vizite şi conversaţii; zace într-un fotel şi-şi 
priveşte degetele rotunjoare, îndoindu-şi-le 
unul câte unul. Se vede că-i un soi de 
gimnastică rituală, întru întreţinerea agilităţii 
dumisale de scotocitor prin măruntaiele altora. 
Întâi îndoaie cârnăciorul arătător, îl apasă bine 
către podul palmei şi invers, pe spate, apoi 
vine rândul degetului mic şi abia după aceea 
este canonit inelarul – ordinea urmând, 
probabil, şirul mânuirilor de toate zilele. Într-
un colţ, spiţerul Lohmann numără a doua oară 
un vraf de pliculeţe. Gerahul aşteaptă să se 
termine cu număratul, fiindcă nu-i place s-
audă urechi străine ceea ce nu-i de auzit. 
Terminând cu răstignitul degetelor, îşi face de 
lucru zgândărind o pată de sânge destul de 
proaspătă, lăbărţată taman în mijlocul şorţului 
alb-alb-alb. În fine, spiţerul iese cu spatele 
înainte şi frânt de mijloc – ceea ce nu-l prea 
impresionează pe gerahul-şef al ospitalului 
Spiridon. 

– Ce-i? – întreabă scurt şi aspru.  
– Ia, o maică. 
Maica Achilina, cumnata Căminarului, 

aşază traista vrâstată cu negru în faţa fotelului 
şi numai după aceea, cu umilinţă, răspunde:  

– Iaca, nişte caş de la Agafton. 
– Să nu fie iască. 
Achilina îşi face cruce: 
– Doamne, păzeşte! Ieri l-am stors. 
– Bine. 
Undeva, aproape, cântă un popă. 

Gerahul conteneşte râcâitul sângelui cafeniu 
şi ciuleşte urechile. 

– Vezi – îi spune maicii – asta nu-i bine. 
– Parcă-i Prohodul – bagă de seamă 

Achilina. 
– Asta nu-i bine: să-i prohodească pe 

răposaţi în salonul ospitalului. Ştii dumneata, 
bolnavii îşi pun oghialurile în cap, să n-audă, 
da’ două-trei zile îs neoameni... De ce ai venit? 

– Să mi-l daţi pe dumnealui, Costăchescul. 
Îl iau la Agafton. E tihnă şi l-om griji cum ne 
pricepem. 

– Zău? – se îndoieşte gerahul. De dat, ţi-l 
dau... numai că voi, maicile, ce vă amestecaţi 
atâta în suferinţele trupeşti? Voi – gerahul 
ridică, sentenţios, un cârnăcior în sus – cu 
rugăciunea, cu postul şi celelalte. 

Bat clopotele mănăstirii. A mort. Şeful 
gerahilor pufneşte, nemulţumit: 

– Nici clopotele n-ar trebui trase. Bagă 
frica în oasele bolnavilor... Vezi că nu-ş ce 
curge pe sub traistă. 

– Na, caş proaspăt, sloboade apă. 
– Voi... – şi se lasă păgubaş, luând seama 

că nu se merită risipâ de vorbe adânci în faţa 
unei sălbătăciuni coborâte din codrii 
Agaftonului. Te pomeneşti că nici n-are habar 
de luarea de sânge, nici de ventuze, darmite de 
dreapta aşezare a lipitorilor. Cum să-i 
încredinţezi bolnavi în seamă? 

– Auzi? – gerahul zgândărește pata cea de 
sânge – să nu-l omori cu zile. 

Achilina se cruceşte: 
– Doamne, păzeşte-mă! 
– Ce ştii despre boale? 
– Am cam stat prin preajma doftorilor. 
– Care? 
– La dumnealui, Metz... la protomedicul 

Noe... 
– I-auzi! Ce se dă la tuse? 
– Şalvim şi miftachie. O jumate oca de 

lapte, fiert bine, ceva zahăr candel. 
– Mmmm... Când se bea? 
– Patru filigene sara, patru dimineaţa. 
– I-auzi! 
Gerahul pare, brusc, interesat. Sălbatica 

nu-i tocmai neştiutoare. 
– La gălbinare? 
– Pot să m-aşez? – cutează Achilina. 
– Stai – se îndură gerahul. 
– La gălbinare... – maica şovăie, cât să-şi 

amintească, apoi turuie: iei trei ştiuci, le pui 
într-un lighean cu tumbac galben şi bolnavul 
să şadă despuiat şi alt om să ţie o ştiucă având 
ochii drept la cel bolnav, până ce-o îngălbeni 
ştiuca. 

– I-auzi! La durerea de ochi? 
– Iei albeaţă de ou şi lapte de femeie, acel 

făcut pentru copilul dintâi şi ceară albă de roi 
şi le pui într-o ulcea unde, topindu-se, faci 
plastor de pânză şi-l pui la ochi căldişor. 

– Brava! 
Gerahul se bucură – aşa de puţini se 

descurcă în chichiţele medicinei, atâţia şarlatani 
se-nvârt prin târguri şi cătune, că-i de-a dreptul 
plăcere să afli o ştiutoare, şi încă unde nimeni 
nu s-aşteaptă. 

– La caz de rast? 
– Pisezi coajă de soc şi-o pui pe rast. Poţi 

să umpli şi-o băşică de berbec cu oţet de vin şi 
s-o pui deasupra rastului toată noaptea, trei seri. 

– Da' la friguri? 
– Na, știe oricine... Iei două nucşoare, 

patru dramuri de muştar şi un dram de ţipirig, 
le mesteci, le pisezi, le cerni, le împarţi în şapte 
părţi şi bei una, pe nemâncate, la trei zile. 

– Auzi – gerahul îşi trosneşte degetele – 
mai bine ai rămîne la Ieşi. Mai sînt maici la 
ospitaluri şi... 

– Noi – oftează prefăcută Achilina – le-
avem pe-ale noastre. 

– Păcat de ştiinţa dumitale.  Zău – păcat! 
– De ce? Suferinţă-i destulă, lumea boleşte 

prin sate, cine-i ştie, cine să-i caute? 
Încercat de îndoieli, dumnealui, gerahul-

şef, strecoară întrebarea întrebărilor: 
– Da' la caz de încuiere? Aud? 
– Ei – maica zîmbeşte şi, lipsit de 

încruntare posomorâtă, chipul i se luminează 
uşor – și asta se ştie: două linguri de miere şi 
două ouă să fiarbă până se-ngroaşă. Apoi fac 
un cepşor cât e cald şi...  

– Zău – se-nfurie mai marele preste sufe-
rinţele altora – zău dacă ipodoctorul Sonner ştie 
câte ştii dumneata! 

– Uh – oftează Achilina cu înţelepciune – 
nimeni nu ştie câte s-ar cuveni... Se scurge tot 
zerul, puneţi caşul în ceva. 

Gerahul află un lighenaş smălţuit, destul 
de ciudat la înfăţişare; pe fundul de tablă, 
zornăie nişte fiare. 

– Astea, ştii ce-s? 
Achilina cercetează vraful de fiare 

dinţate, încârligate, fioroase, şi rămâne mută. 
Cîrnăciorii gerahului apucă o sculă, o ridică 
şi-o prezintă cu gesturi de boscar: 

– Purtător de scamă. Argint curat! 
Goleşte lighenaşul, așază caşul cu tot cu 

traistă şi oftează concluziv: 
– Uuuu... asta-i. Du-te şi ia-ţi bolnavul. 

Ce soi de rudă ţie? 
– Nu mi-e. 
– Adică?... 
– Prieteni. 
– Păi – socoate gerahul – atunci, n-ar 

trebui să ţi-l dau. 
– N-ai matale sufletul ăsta! 
Gerahul râde. Ciudat: râsul îl urâţeşte. 
Costăchescul, ghemuit în crivatul cu polog 

suflecat, şi-a pus perna în cap, nu vede şi n-
aude. Maica i-o ridică uşurel. Bolnavul 
întoarce ochi spăimoşi, galbeni şi uscaţi: 

– Săru-mâna, Achilina. 
– Ce, te-ai băgat sub pernă?  
– L-a prohodit popa pe Mârza – şi arată, 

aproape alături, un crivat gol. Auzi, Achilină – 
se ridică greoi şi prinde dreapta maicii cu degete 
care înhaţă – auzi, tu, vreau să mor acasă. 

– Nu noi hotărâm unde, cum şi când. 
– Achilină, ia-mă acasă. 
– Trăsura e afară. Te iau la Agafton. 
Iar bat clopotele, dar altfel, mai grăbit şi, se 

pare, mai vesel. 
 

* 
Căminarul dibuie clanţa, apasă, uşa pare 

zăvorâtă, dar nu, se deschide cu un soi de 
mieunat subţire şi plângăcios. 

– Moişe! 
Undeva se smiorcăie o streaşină, fiindcă-i 

martie călduţ, au iernat vrăbiile fără griji şi 
omătul s-a înnegrit de cum a căzut. 

– Moişe ! Mă, Moişe ! 
Dumnealui, Moişe Cohen, s-a culcat 

odată cu găinile. „Ăsta nu bea să-l tai” – îl 
compătimeşte Căminarul – „Se teme de rachiu 
ca de holeră”... Iaca, o fi aţipit şi el la căderea 
serii, la urma urmei, ce altceva să facă într-un 
târg amorţit de-aşa iarnă umedă şi glodoasă. 

 
 
 
 
 
 
– Scoală, Moişe! 
Întunecată, casa pare mare şi străină. 

Căminarul aşază pas lîngă pas, închipuindu-şi 
locul fiecărui lucru pe marginile sălii cele 
lungi: aicea-i canapeaua de palisandru,  
îmbrăcată  în  damasc înverzit  şi scămoşat la 
muchii, aicea-i dulapul colţar, de nuc, pentru 
cărţi şi hârtii, da' degeaba-i colţar, câtă vreme 
stă lipit câş de perete, arătându-şi o faţă 
cuviincioasă, dar şi-un dos răpănos şi negeluit, 
dincolo-i jilţul pentru cetit, îmbrăcat în cutnie 
şi aşezat drept în faţa oglinzii cu privaz de 
argint placheruit, încât care cum s-aşază, are a 
se întâlni cu propriu-i chip înrămat şi spuzit de 
pete, fiindcă-i umed mereu la Moişe Cohen, 
aburul mănâncă spatele oglinzii... e mai mare 
jalea să tot vezi cum răsare sticla şi se 
coşcoveşte foiţa argintată. De-a lungul sălii, 
Căminarul ghiceşte tablourile în oloi, cu 
privaz de lemn aurit: o Magdalina în pocăinţă, 
şase peisajuri mari şi mici, un Hercules 
torcând la furcă, un Petru cel Mare călare, un 
cap de femeie frumoasă şi o altă femeie, a lui 
Rubens, goală, asta din urmă copie 
şcolărească, colorată zdravăn, de zici că 
muierea plesneşte acu-acu, drept ca un harbuz. 
Încă un pas, o poticnire şi-un sunet ciudat, de 
lemn şi fier la un loc – ăsta-i ceasul fostului 
Consilier de curte, ehei, straşnic ceasornic, de 
steclă, vârât într-un lemn care înfăţoşază o 
stâncă şi pe ea un copac, pe care se vede un 
cuib de păsări şi pasărea apărându-şi puii de-
un dihor care i-a omorât perechea ce se vede 
zăcând la tulpină. Totul scobit în lemn şi 
răzimat pe-un piedestal negru, lustruit... 

– Mă, Moişe, mă!! 
Nu mai departe de ieri, Moişe se plângea 

de vâjâială, junghi şi fierbinţeală. „Poate-i 
bine să te cauţi” – l-a îndemnat Căminarul, iar 
Cohen a râs: „Nu-s de ospital, nici de zamă cu 
20 dramuri carne de vită, spanac, morcov, 
curechi, ştevie, praz şi perje. Cum a venit 
boala, aşa o şi trece”. 

Întuneric şi ţârâit de streşini. Căminarul 
fereşte jilţul cel şchiop, îmbrăcat în damasc 
bălţat, cu flori roşii şi galbene, se sprijină de 
scaunul pentru clavir, aflat de pomană în casa 
lui Moişe, unde nici n-a fost şi nici n-o ajuns 
în veci coardă de clavir, pipăie, găseşte clanţa 
de la uşa pe care-i scris nu ştiu ce, de nu ştiu 
cine, naiba ştie când. Un miros străin se 
prefiră în toată casa, izvorăşte dinspre camera 
de culcare: amestec de parfumuri, leacuri şi-
un strop de duhoare, adică numai cât trebuie 
să-ţi strecoare junghiul îngrijorării. La Moişe 
a mirosit totdeauna a harbuji muraţi, a 
lumânări istovite, a bucoavne vechi, a mobile 
hrentuite; toate se pot schimba într-o noapte, 
dar nu şi miresmele, care rămân, prinse-n 
fiinţa zidurilor şi-a duşumelii. Căminarul 
dibuie lumânarea, scapără, aprinde.  

De-a latul crivatului zace dumnealui 
Moişe Cohen; se zgâieşte în tavan, cu gura 
căscată şi obrajii vineţi. Nu-i ceea ce s-ar 
putea numi o privelişte plăcută – chiar 
dimpotrivă. Holera schimonoseşte chipurile, 
le boţeşte şi le blagosloveşte pe toate cu 
rânjetul de câne ce stă să muşte.  

Bărbuţa lui Moişe e pe jumătate zburlită, 
jumătate lipită de fălci – se vede că amărâtul s-a 
fost sprijinit, o vreme, cu bărbia în aşternuturi. 
Joacă flăcăruia lumânării şi învie ochii 
mortului. Căminarul răsuflă adânc şi singur se 
miră cum de nu se-ntoarce şi n-o tuleşte la fugă, 
fiindcă niciodată n-a suferit morţii şi s-a temut 
de ei şi s-a ferit de vecinătatea încremenită şi 
ciudat-mirositoare a plecărilor de veci. 
Dumneaei, Căminăreasa, da: pe cât o crezi de 
firavă şi neajutorată, pe atât de dreaptă şi 
ţeapănă şi fără greş ştie a se purta în preajma 
celor răposaţi. Parcă cineva a osândit-o să 
închidă ochii morţilor, să-i vegheze în linişte 
deplină şi să-i înţeleagă dincolo de ceea ce nu 
mai sunt. Întâiul pas, jinduit a fi către uşă, 
Căminarul şi l-a-ntors înspre trăgătoarea de 
clopoţel, zadarnică, de altfel, fiindcă Moişe s-a 
slujit singur pe sine o viaţă întreagă şi n-a suferit 
servitor în preajmă. Ştiind, sub scăunelul de 
picioare, un şip anume pregătit pentru vizitele 
dumisale, Căminarul caută, îl află şi-şi toarnă 
ditamai paharul de ţuică, pe care nu se poate 
înfrâna să n-o categorisească: „Durneşti, 
toamna asta”. După răspândirea  fiorilor calzi 
prin toate mădularele şi încheieturile, iată, 
mortul pare mai vesel şi mai împăcat cu sine – 
dacă n-ar stărui cumplita culoare albastru-
vânătă a chipului, parcă Moişe ar cuvânta, 
răspunzându-i colţos la cine ştie ce întrebare, 
aşa cum numai dumnealui ştia să se pună de-a 
curmezişul, aflând piedici loghiceşti acolo unde 
Căminarul vedea numai şesul necuprins al 
înţelegerii şi acceptării depline.  

Lăsând paharul, Căminarul nu-şi poate opri 
spaima: „Nu se cădea să ating nimica, boala-i 
lipicioasă, ce mi-a venit? Naiba să te ia, Moişe... 
vorbesc aiurea... nu eşti de vină tu... De ce mori 
aşa, pe furiş, Moişe, de cine ţi-e ruşine, de cine 
te fereşti?” Se apleacă să-i închidă ochii şi tot 
atunci ţâşneşte înapoi, oprindu-se dincolo de 
uşă, lângă muierea lui Rubens, cea goală şi 
sănătoasă ca un harbuz pârguit. Greu de tot a 
cutezat să se întoarcă. Şi s-a oprit lângă măsuţa 
rotundă, cu tablá de marmoră. Acolo, se află 
înşirate şipuri de toate soiurile, pe care Moişe le 
păstra de mult, cu înţeleaptă şi, totodată, vană 
prevedere, pentru caz de junghi, ciumă, holeră 
şi altele asemănătoare. Câteva, pe jumătate 
deşerte, arată că mortul s-a fost doftoricit 
singur, înghiţind ori făcându-şi frecţii cu 
camfor, mosc, castoreum, oleu de melissa şi de 
camomila, magisterium, bismut, calomel. 
Căminarul îşi înfrânează nemăsurata pornire de 
a le sorbi pe toate, într-o duşcă de viaţă lungă; o 
străfulgerare l-a oprit – „Apoi, cât i-au folosit 
mortului...” Şipurile lucesc şters şi privirea 
Căminarului nu se îndură să lunece de pe ele, 
fiindcă dincolo, în dreapta, nu-l aşteaptă decât 
ochii holbaţi ai lui Moişe. Măcar de n-ar pluti 
prin încăperea ticsită de hârţoage şi bucoavne 
aburul acela de mortăciune, abia simţit, tocmai 
de aceea mai parşiv şi mai de nesuferit... Cu 
totul netulburat, Moişe muşcă văzduhul şi 
sfredeleşte cu ochi beliţi întunericul. N-a 
răposat de mult, poate de-o oră, poate de trei; 
holera se lăfăie deja în duhoarea ei, ori nu-i, şi-o 
punem pe seama ferelii noastre de-a înghiţi 
aerul stricat de bănuitele miasme ale morţii... 
Căminarul a trăit holera din 1831 şi-şi aminteşte 
desluşit legiuirile lui Kiseleff, îndreptarul 
„Povăţuiri pentru holeră”, apoi „Înştiinţare 
pentru holeră” şi „Regulamentul pentru precur-
marea boalei molipsitoare din Principate”. L-a 
şi cunoscut pe statski sovetnic Ostrogowski, 
instalat şef-medic al Spiridoniei, ca şi stră-
daniile regimentului de cazaci al lui Borisov, cel 
care căra pe şleahurile moldovene aţidul 
sulfuric şi magneziul trimise tocmai de la Hotin 
să curme boala stârnită de miasmele Bahluiului. 
De, holera nu alegea, starea conta cât şi naţia, 
locul de întâlnire era tot cimitirul cel nou de la 
Moara de vânt, unde biserică nu se durase încă 
şi bolnavii fugeau din ospital ca să n-ajungă 
într-un pămînt nesfinţit, îngropaţi la două 
palme, atâta cît să-i afle cânii şi vulpile cele 
scormonitoare din pădurea Ciricului. Legea lui 
Kiseleff nu prea glumea cu cei din preajma 
răposaţilor; era de-ajuns o pâră cum că ai fi 
atins un degeţel al cutărui nenorocit ales de 
holeră, ca s-ajungi în carantină la Manta Roşie, 
ori în alte pustietăţi, unde erai privit ca fostă 
viitoare mortăciune şi ţi se azvârlea mâncare 
peste gard, precum la cei turbaţi...  
 

                              Mircea Radu IACOBAN    
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fragment din romanul 

CĂMINARUL, 
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Editurii JUNIMEA 
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CE FACE POPA  
DIN SAT? 

 

La 30 august 1948 a fost creată Direcţia Generală a Securităţii 
Poporului, în cadrul Ministerului de Interne. Conducerea 
superioară a Securităţii era încadrată în totalitate cu agenţi ai 
serviciilor de securitate sovietice: Gheorghe Pintilie (Pantelimon 
Bodnarenko), Alexandru Nicolski (Boris Grunberg). Iar în 
posturile din vârful ierarhiei se aflau persoane recrutate din rândul 
minorităţilor etnice şi al muncitorilor manuali necalificaţi. Potrivit 
decretului de înfiinţare nr. 221, din 30 august 1948, rolul 
Securităţii era de „a apăra cuceririle democratice şi a asigura 
securitatea Republicii Populare Române împotriva complotului 
duşmanilor externi şi interni.”  (Vezi I. Scurtu, Gh. Buzatu, Istoria 
românilor în secolul XX (1918-1948), 1999, p. 560; M. 
Bărbulescu et alii, Istoria României, București, 1998, p. 496-498). 
Aceasta însemna menţinerea şi consolidarea poziţiei PCR, de forţă 
politică conducătoare în stat. Direcţiile regionale, însumând 2822 
ofiţeri, au folosit, pentru supravegherea populaţiei, informatori în 
rândul cărora secretarii organizaţiilor PCR din întreprinderi şi 
localităţi erau socotiţi surse de încredere. Prin intermediul acestora 
era urmărită activitatea suspecţilor, între care se numărau preoţii, 
inamici ai ideologiei comuniste ateiste şi internaţionaliste, pătaţi de 
profesionalismul lor religios şi de  adeziunea lor anterioară la 
grupările politice naţionaliste. Existau însă şi cazuri în care 
legăturile personale se dovedeau mai puternice decât cele 
ideologice, ori în care secretarul PCR socotea degradant rolul de 
informator. O probează documentul reprodus în continuare.  

„19-VII-1949. Notă informativă. Vă informez că în com. Alex. 
Odobescu secretarul org. de Bază se află numitul Stoica B. Radu 
fiind membru PMR. Acest locuitor în trecut a fost legionar lucru 
pentru care a fost identificat mai târziu. 

În calitate de secretar al org. de bază PMR i-au fost solicitate 
de către acest birou (al Securităţii, n.n.) unele informaţii din 
comuna respectivă ce ar interesa securitatea Poporului. 

Printre altele a fost întrebat ce face Popa din sat şi cine-l mai 
vizitează sau invers. Mi s-a răspuns că nu ştie dar o să se 
intereseze şi are să-mi aducă la cunoştinţă.  

Acest locuitor ducându-se acasă s-a dus direct la Popa din sat 
şi i-a adus la cunoştinţă spunându-i că securitatea din Dimitreşti 
s-a interesat de el. 

Atunci Popa a scos o mie de lei din buzunar şi i-a dat-o lui 
Stoica B. Radu.  

Prin informaţii acest locuitor a fost schimbat din această 
funcţie pe data de 17 Iulie 1949.  

Faţă de cele de mai sus rugăm a se aduce la cunoştinţa 
Partidului să-l aibă în vedere cu ocazia verificărilor această 
problemă se urmăreşte în cadrul acestui birou şi vom raporta 
orice rezultate. 

                                        slt. de securitate.”  
 

 (Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Prahova, Fond 
Inspectoratul Judeţean al Ministerului de Interne, dosar nr. 27 din 
1940, f. 166). 

 

Am reprodus textul cu ortografia originală dorind să 
evidenţiem: 1) nivelul pregătirii intelectuale a sublocotenentului de 
Securitate ce a redactat nota informativă; 2) renghiul pe care i-l 
joacă subconştientul făcându-l să scrie titlul instituţiei la care 
lucrează, cu literă mică, „securitate” nu „Securitate”, iar 
substantivul comun „popă” ca nume propriu, „Popa”. 

Reţinem penalizarea lui Stoica B. Radu cu înlăturarea din 
funcţia de secretar al organizaţiei de bază a Partidului Muncitoresc 
Român din comună pentru că nu s-a pretat la furnizarea de 
informaţii Securităţii şi ameninţarea de a fi „avut în vedere” cu 
ocazia verificării membrilor de partid. În perioada noiembrie 1948 
– mai 1950 s-a desfăşurat procesul de „verificare” a calităţii de 
membru al PMR, vizând eliminarea elementelor „carieriste şi 
oportuniste”. A fost oare Stoica B. Radu unul dintre cei 192.000 
membri excluşi din PMR ca „elemente exploatatoare şi 
duşmănoase?” (M. Bărbulescu et alii, op. cit., p. 511). Nu ştim. 
Verificarea lui a dovedit că acuzaţia de a fi fost legionar era reală, 
dar nu luase parte la rebeliunea din ianuarie 1941. (DJAN Ph., 
Fond Insp. Jud. MI, dosar 27 din 1940, ff. 164, 165). Mai grav, în 
ochii verificatorilor, era faptul că nu colaborase cu Securitatea. 
Dacă accepta rolul de informator, Securitatea nu şi-ar fi adus 
aminte că fusese legionar! 

T.D.L. 
 

Argumentum, un fragment din scrisoarea trimisă 
Preşedintelui Franţei, la 24 februarie 1960: „Acum, în al 
16-lea an al acestei robii (ruseşti, n.n.) subscrisul 
Mitropolit Visarion Puiu din România, fiind unicul Ierarh 
liber al Bisericii Ortodoxe Române, vin a vă ruga 
următoarele: dacă într-adevăr domnul N. Hruşciov va 
veni în Franţa la 15 martie curent, vă rog, în 
numele patriei mele România şi a  poporului său de 
17.000.000 locuitori, cerându-i să înceapă fără noi 
amânări, retragerea tuturor trupelor militare şi  a 
tuturor feluritelor elemente sovietice din cuprinsul întregii 
Românii dincolo de hotarele sale naţionale şi istorice 
dinspre răsărit, peste malul stâng al râului 
Nistru, eliberând geograficeşte Basarabia întreagă şi 
nordul Bucovinei ocupate… sub supravegherea şi 
protecţia Organizației Națiunilor Unite (ONU), spre a se 
opri, la plecarea lor, noi spolieri şi victime”.  

Prin glasul lui Visarion tăcerile bisericii „de acasă” 
căpătau trup, esenţă, adevereau. Aşa cum – Doamne, 
nu ştii ce să extragi din nenumăratele dovezi de iubire 
ale ierarhului – apelul din 1958 către românii din exil: 
„Dacă astăzi nu sunteţi în vreun lagăr de exterminare 
sau în pustiurile Siberiei sau prin ocne, o datoraţi 
Ajutorului şi Harului Dumnezeesc. Să nu uitaţi iarăşi că 
fiecare dintre noi –  pe acolo pe unde soarta l-a dus –
 este un apostol al neamului său încătuşat. Neamul ne 
este ameninţat cu pieirea”. Iar aceste gânduri nu pot fi 
despărţite de cuvintele rostite de tânărul episcop de 
Argeş, Visarion Puiu, promovat de Nicolae Iorga ca 
membru de onoare al Ligii pentru Unitatea Culturală a 
Românilor, la Congresul acesteia, în zilele de 6 şi 7 mai 
1922, la Curtea de Argeş: Astăzi, fraţilor, nu e operă mai 
grabnică de săvârşit pentru unirea sufletească a tuturor 
românilor decât o cât mai deplină cunoaştere a comorilor 
imense şi frumuseţilor uimitoare cu care a împodobit 
Dumnezeu acest binecuvântat pământ strămoşesc şi a 
comorilor strămoşeşti încă nepuse în deplină valoare ale 
poporului românesc de pretutindeni. 

 

ABONAMENTE 
 

Abonamentele pe adresa redacției,  
prin mandat poștal, în contul revistei:  
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Abonamente pentru  

România: 36 lei/an + 24 lei (taxe poștale);  

18 lei/6 luni + 12 lei (taxe poștale) 

Europa, Israel: 144 lei/an (inclusiv taxe poștale);  

America: 234 lei/an (inclusiv taxe poștale) 

Cunoscându-ne, ne vom iubi mai mult, iar când 
vom săvârşi pe deplin asemenea dragoste de neam, 
străinii ne vor cinsti şi ne vor dori prietenia, iar 
duşmanii se vor înfricoşa de noi şi nu vor cuteza să ne 
tulbure calea vieţii. Ciudat mesaj în deplina lui 
actualitate! 

Sigur, există şi opinii liftate, departe de demersul 
profund, analitic, pe bază de documente, de adeveriri. 
Ba, uneori, memorialistica partizană altor personaje 
decât vlădica sunt manipulate, transformate în alte şi 
alte capete de acuzare. De parcă o condamnare la 
moarte ar fi fost insuficientă. Atingerile Mitropolitului  cu 
personaje nerestaurabile, imposibil de evitat într-un exil 
comun, unele acţiuni personale ale acestuia sunt 
dislocate din întregul trupului din motive periculoase în 
descifrare. 

Suma documentelor arhivate de pr. dr. Aurel Florin 
Ţuscanu, preşedintele Asociaţiei „Mitropolit Visarion 
Puiu”, depăşeşte cu mult suma lucrărilor 
editate/consacrate marelui ierarh. Ne obligă să ne 
întrebăm dacă nu cumva propria noastră nepăsare 
este plutonul de execuţie zilnică a memoriei acestui 
sfânt al ortodoxiei, cum ne asigură, nepărtinitor, pr. 
Manuel Oliveira din Brazilia: „Ca adevărat slujitor al lui 
Cristos, a rămas  fidel în credinţa  sa, acceptând cu  
răbdare crucea pe care a îndurat-o prin suferin-
ţă, prigonire, pentru a da mărturie despre Evanghelie. 
Aşa cum Biserica Romano-Catolică a recunoscut viaţa 
de sfinţenie pe care a trăit-o pr.Ioan Calabria (un 
apropiat şi drag prieten al mitropolitului la Monzzano – 
n.red.), declarându-l sfânt, propunându-l ca model 
de viaţă de imitat în urmarea lui Cristos, aşa sperăm şi 
pentru Mitropolitul Visarion Puiu, să fie recunoscut  în 
Biserica Sa, căreia i-a rămas mereu fidel, ca un 
adevărat sfânt, prin mărturia de credinţă, suferinţa 
şi prigonirea îndurată pentru Cristos”. Dosarul 
rejudecării unui mare ierarh, iată, devine dosarul său 
de aşteptată canonizare! 
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Recent, Holocaustul românesc a 
reapărut în prim-plan, în urma unor declarații 
venite din partea unui tânăr politician, 
conferențiar la Facultatea de Drept a 
Universității București, absolvent și al 
Facultății de Istorie. Nu vom comenta 
declarațiile sale regretabile, vom reaminti 
cititorilor de o altă fațetă a „nenorocirii 
noastre” (sintagmă utilizată de publicația 
antisemită „Der Stürmer”). 

În urmă cu câțiva ani, Radu Ioanid de la 
Muzeul Memorial al Holocaustului din 
Washington a publicat o carte care conținea 
interesanta poveste a schimbului de evrei 
dintre România şi Israel – Radu Ioanid, 
Răscumpărarea evreilor. Istoria acordurilor 
secrete dintre România şi Israel, Polirom. 
Având la dispoziţie mărturii, până nu demult 
secrete, şi unele interviuri cu foşti agenţi sau 
alţi foşti responsabili implicaţi, autorul a 
trasat itinerariile unei istorii în care Israelul a 
plătit, fie în cash, fie în produse agricole, 
României, pentru a aduce colonişti atât de 
necesari noului stat tocmai proclamat. 
Circulau zvonuri, dar cel care a adus acum 
probele a fost Radu Ioanid. După o 
necesară trecere în revistă a antisemi-
tismului din România, văzut ca având „o 
istorie lungă şi tristă, nere-cunoscută de 
majoritatea românilor” (p. 35), sunt analizate 
urmările Congresului de la Berlin, mai ales 
ale cunoscutului articol 44, chestiunile 
privind acordarea cetăţeniei române evreilor, 
legea armatei din 1876, legile învăţă-
mântului din 1893 şi implicaţiile lor asupra 
comunităţilor de evrei din Vechiul Regat. 
Radu Ioanid, în continuarea expunerii sale, 
afirmă că perioada 1923-1937, a repre-
zentat „o epocă de aur pentru evreii din 
România, cel puţin din punctul de vedere al 
drepturilor omului” (p. 39), lucrurile schim-
bându-se începând cu decembrie 1937, 
când „dintr-o trăsătură de condei, în jur de 
200.000 de evrei au fost privaţi de drepturile 
lor civile”, în momentul accederii la putere a 
dreptei radicale (P.N.C., succesorul 
L.A.N.C.) (p. 39). Odată cu intrarea lui Ion 
Antonescu pe scena istoriei României, 
situaţia evreilor români a devenit din ce în ce 
mai neagră: dacă în 1930 aceştia atingeau 
cifra de 759.000, la sfârşitul războiului 
numărul lor s-a redus la 375.000 – mai bine 
de 45.000 (probabil în jur de 60.000) au fost 
ucişi în 1941, în Basarabia şi Bucovina, de 
trupele române şi germane. Cel puţin 
75.000 dintre evreii români deportaţi au 
murit ca urmare a expulzării în Transnistria, 

„fie ca urmare a ordinelor oficialităţilor române, 
fie ca urmare a barbariei lor criminale” (p. 43).  

Istoria „vânzării” evreilor din România 
începe cu regimul generalului Ion Antonescu. 
Autorităţile române căutau să scoată de la 
aceştia cât mai mulţi bani prin taxe şi mită (p. 
43). La sfârşitul anului 1942, autorităţile 
române cereau între 200.000 şi 500.000 lei 
pentru fiecare din cei 70.000 de evrei care 
urmau să fie eliberaţi din Transnistria în 
scopul emigrării în Palestina (p. 43-44). 
Ştirea a „transpirat” în presa internaţională, 
aşa încât C.J.A., o organizaţie sionistă din 
New York, a dat în 16.02.1943 un anunţ sec, 
în „New York Times”: „De vânzare pentru 
umanitate, 70.000 de evrei, persoane 
garantat umane, 50$ bucata. România s-a 
plictisit de uciderea evreilor. A omorât  
100.000 în doi ani. România va livra evrei 
oricui, aproape gratis. 70.000 de evrei 
aşteaptă în lagăre de concentrare româneşti: 
România îi va oferi pe cei 70.000 de evrei 
Americii celor Patru Libertăţi ale lui Roosevelt 
pentru 20.000 lei (5$) bucata. Această sumă 
acoperă şi cheltuielile de transport… Afacere 
valabilă doar luna aceasta” (p. 44).  

După instalarea comuniștilor la putere 
poziția acestora față de chestiunea în 
discuție era „ambivalentă, ea fluctuând odată 
cu schimbarea politicii sovietice” (p. 57). Emil 
Bodnăraş a fost unul din cei mai deschişi 
lideri comunişti față de emigrarea evreilor 
români către Palestina. În 1947 s-a 
tranzacţionat plecarea a 15.000 de evrei; 
comuniştii români erau de acord cu emigraţia 
evreilor, atât din motive ideologice, evreii 
plecaţi în Palestina erau posibili luptători 
împotriva imperialismului britanic, cât şi din 
motive mai practice, cei mai mulţi dintre cei 
care luau calea Palestinei proveneau din 
oraşe, lăsând în urma lor apartamente ce 
urmau să fie ocupate de români (p. 62).  

Sioniştii români au promovat şi ajutat la 
organizarea plecării spre Israel, însă 
împotriva acestora, începând cu 1949, se va 
declanşa o puternică campanie de intimidare 
(p. 79). În august 1949, Partidul Muncitoresc 
Român ajunge la un consens privind 
chestiunea evreiască: se va permite 
emigrarea, dar, în acelaşi timp, partidul „va 
intensifica propaganda împotriva acesteia” 
(p. 83). Israelul va folosi tot felul de metode 
neortodoxe pentru a îndupleca regimul de la 
Bucureşti, spre exemplu îl va trimite pe 
Zalman Rabinsohn – fratele Anei Pauker – 
pentru a o convinge pe sora sa să permită 
emigrarea liberă a evreilor, mai ales a 

sioniştilor (p. 84). În timpul mandatului 
Anei Pauker, spre Israel, au emigrat 
100.000 de evrei; în momentul căderii 
acesteia în dizgraţie (iunie 1952), 
emigraţia a încetat complet (p. 86).  

Gheorghe Gheorghiu-Dej considera 
că emigrarea trebuie să se realizeze 
treptat, Dej a înţeles că dezvoltarea 
comerţului cu Occidentul depindea, în 
mare măsură, de o politică ceva mai 
relaxată asupra fluxului de plecări spre 
Israel (p. 103). Comuniştii români aveau 
nevoie urgentă de împrumuturi bancare, 
credite şi contracte financiare, orice 
mijloc era considerat potrivit pentru a 
atinge ţinta: valuta forte, în aceste 
condiţii, orice lucru care putea fi vândut 
în Occident era exportat, inclusiv fiinţele 
umane (p. 110). Israelul era dispus să 
plătească guvernului de la Bucureşti o 
sumă nemenţionată pentru fiecare evreu 
lăsat să emigreze. De pildă, guvernul 
israelian a propus construirea unei ferme 
automatizate, numai în cazul în care s-ar 
permite emigrarea a 500 de familii de 
evrei. Dej a aprobat experimentul, iar la 
Periş a fost construită o fermă avicolă. 
Dej a vizitat-o, i-a plăcut şi a aprobat 500 
de vize, mai mult a comandat alte cinci 
ferme de acest tip (p. 115). Ministerul de 
Interne, care era însărcinat cu gestio-
narea trocului, deţinea, la sfârşitul anului 
1964, ferme avicole, ferme de curcani, 
de porci, dotate cu abatoare automate, 
depozite frigorifice şi un parc de TIR-uri, 
marca Mercedes (p. 116). În timpul lui 
Dej, numărul annual de vize de emigrare 
pentru evreii români, „depindea exclusiv 
de cantitatea de ouă, găini, curcani, 
porci, vite şi de fulgi de cereale exportate 
în Occident” (p. 116). Banii obţinuţi din 
aceste exporturi (între 8 şi 10 milioane 
de $/an) erau păstraţi într-un cont 
secret, accesat personal numai de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (p. 117). 

Venirea lui Nicolae Ceauşescu la 
putere schimbă direcţia dinspre „epoca 
veche a trocului” spre „comerţul extern 
modern” (p. 122): Ceauşescu va 
pretinde „dolari în mână”, el va cere 
bani în funcţie de vârstă, educaţie, 
profesie, locul de muncă şi situaţia 
familială a emigrantului. Încurajat de 
comerţul cu evrei, dictatorul va iniţia, 
prin Direcţia de Informaţii Externe 
(D.I.E.), o operaţiune similară pentru 
etnicii germani (p. 131).  

Liniile generale ale comerţului cu evrei 
şi germani vor suferi unele modificări, după 
27 iulie 1978 (momentul dezertării 
generalului Pacepa), însă vânzarea 
acestor „bunuri” era considerată, în 
continuare, o prioritate (p. 146). „Pentru noi, 
evreii, germanii şi petrolul sunt cele mai 
profitabile produse de export” (p. 153), 
spunea Ceauşescu la jumătatea anilor ’70. 
În 1978, statul Israel îi vira în conturi, lui 
Ceauşescu, pentru fiecare evreu, între 
2.000 şi 50.000 $, „cazurile speciale” se 
ridicau uneori până la 250.000 $ (p. 162). 

Operaţiunile financiare ale D.I.E. erau 
supravegheate personal de dictator. La 
sfârşitul lui 1973, acesta deschisese un 
cont secret, pe care îl controla personal, 
cu numele de cod TA, unde intra fiecare 
sumă obţinută de D.I.E. (p. 163). 
Ceauşescu a autorizat, de asemenea, 
vânzarea de droguri, arme, muniţie şi 
echipamente militare. Din întregul bloc 
sovietic, România a ajuns, probabil, la 
cele mai nesăbuite tranzacţii, datorită 
implicării directe a lui Ceauşescu.  

Între 1968-1989, dictatorul român a 
vândut 40.577 de evrei către Israel, 
încasând pentru aceştia 112.498.800 $ 
(p. 173). Doar evenimentele din 1989 
au oprit traficul de fiinţe dintre 
Ceauşescu şi Israel.  

În dorinţa de a obţine Clauza Naţiunii 
celei mai Favorizate, dictatorul a ame-
ninţat că dacă nu primeşte susţinere din 
partea Israelului va opri emigrarea, în acest 
scop folosindu-se şi de rabinul-şef Moses 
Rosen, personalitate de seamă a comu-
nităţii evreieşti din România. Statele Unite 
ale Americii nu ştiau de înţelegerea dintre 
Israel şi statul român (p. 182). După 
obţinerea Clauzei, relaţiile dintre S.U.A. şi 
România încep să se răcească, ele 
atingând un punct critic, mai ales, după ce 
Ceauşescu a hotărât să recicleze biblii 
americane pentru a fi transformate în hârtie 
igienică (p. 186). 

Nu numai România şi-a vândut evreii 
la începutul anilor ’50, Ungaria primea 
1.000 $/evreu iar Bulgaria, între 50 şi 350 
$/bucata. Shlomo Leibovici-Laiş este de 
părere că „guvernul comunist român a 
reuşit acolo unde predecesorii săi, 
fascişti, au eşuat: nu numai că i-a eliminat 
pe evrei din România, dar a şi profitat de 
pe urma lor” (p. 201). 
  

Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 
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Ca urmare, timp de patru ani regizorul nu mai poate lucra 
nimic. Urmează însă un „admirabil poem”, un film de confesiune 
şi meditaţie, „Days of Heaven”, în care splendorilor unei naturi 
exuberante i se opun aspiraţiile derizorii ale lumii mărunte din 
Chicago. Din nou succes de critică, din nou insucces comercial, 
ceea ce îl determină pe Malick să se retragă într-o inactivitate 
care durează două decenii! Studiază păsările şi religiile orientale, 
schiţează proiecte, scrie scenarii şi revine abia în 1998 (avea deja 
55 de ani), convins de producători să ecranizeze romanul lui 
James Jones „The Thin Red Line”/ „La hotarul dintre viaţă şi 
moarte”. Prima opţiune a regizorului în alegerea echipei este 
compozitorul Hans Zimmer, deoarece doreşte să realizeze „un 
poem cinematografic în care muzica să joace rolul crucial”. 

Scrie singur scenariul, iar în distribuţie îi alege pe Sean Penn, 
Woody Harrelson, George Clooney, John Travolta ş.a. – 
majoritatea vedetelor masculine de la Hollywood solicitându-i 
colaborarea (George Clooney: „Fac orice. Car şi aparatul de 
filmat dacă e nevoie”). Filmul reconstituie bătălia dintre americani 
şi japonezi pentru Guadalcanal (în arhipelagul Solomon din 
Pacific). Presa de specialitate este entuziasmată şi îi conferă 
premiul Cercului criticilor de film din New York (NYFCC 
Award); obţine Ursul de Aur la Berlinala ’99 şi şapte nominalizări 
la Oscar (inclusiv pentru „cel mai bun film” şi „regie”), dar din nou 
nu obţine nimic. AMPAS nu-l vrea, pur şi simplu. Aşa s-a 
întâmplat şi acum, în 2012, cu „The Tree of Life” (Palme d’Or la 
Cannes) – această „meditaţie asupra originii vieţii pe pământ, 
asupra sensului vieţii şi morţii, a prezenţei omului în univers, 
asupra destinului, a influenţei trecutului în prezent”, probleme prea 
complicate, cu care juraţii nu sunt dispuşi să-şi bată capul! 

Cu actorii nominalizaţi lucrurile au fost mai simple la această 
ediţie. Unele victorii erau previzibile: Meryl Streep („The Iron 
Lady” – adică Doamna de Fier Margaret Teacher) şi Jean Dujardin 
(„The Artist”) veneau încununaţi cu lauri de la Berlinală (Ursul de 
Aur pentru carieră în primul caz) şi cu Premiul de interpretare al 
Cannes şi Premiul César (în cel de al doilea) încât Oscarurile le-au 
revenit în mod firesc. Jean Dujardin i-a surclasat pe George 
Clooney („The Descendants”), Gary Oldman („Tinky Tailor 
Soldier Spy”), Brad Pitt („Moneyball”) şi Demian Bichir („A 
Better Life”). Ca să fie sigur că va pleca de la gală cu o statuetă de 
aur, George Clooney şi-a adus-o de acasă pe cea obţinută în 2005 
pentru rol secundar în „Syriana”. La rându-i, Meryl Streep, sigură 
de victorie, a îmbrăcat o rochie aurie prin care a vrut, probabil, să 
sugereze că ea este Doamna de Aur a cinematografului. Orgoliu 
justificat în întregime, căci se află deja în posesia a trei Oscaruri, 
plus Ursul de Aur. În faţa ei, nici Glenn Close („Albert Nobbs”), 
nici celelalte trei candidate – Viola Davis („Help”), Rooney Mara 
(„The Girl with the Dragoon Tattoo”), Michelle Williams („My 
Week with Marilyn”) – nu au avut nici o şansă. 

Mai interesante ni s-au părut candidaturile pentru rol secundar 
masculin, între care s-au aflat trei veterani ai cinematografului, 
cunoscuţi, recunoscuţi şi preţuiţi, dar încă neoscarizaţi: Christopher 
Plummer (85 de ani), Max von Sydow (83) şi Nick Nolte (71). A 
câştigat cel dintâi, cu rolul din „Begginers”. Ne pare rău doar că  
Max von Sydow („Extremely Loud and Incredibly Close”) a rămas 
iarăşi nepremiat. La categoria actriţe a câştigat Octavia Spencer 
(„The Help”), dar dacă ne-ar fi întrebat cineva pe cine preferăm, 
am fi numit-o pe Bérénice Bejo („The Artist” – deşi ea merita să fie 
nominalizată nu pentru rol secundar, prestaţia ei fiind, în realitate, 
de prim-plan). O singură menţiune mai facem: doi inventatori de 
origine română, Radu Corlan şi Petru Pop, au fost distinşi cu 
Premiul special pentru realizarea camerelor de mare viteză care pot 
oferi imagini mult mai rapide şi mai eficiente decât tehnologia 
fotochimică. În istoria premiilor AMPAS ei se alătură altor trei 
cineaşti de origine română: regizorul Jean Negulescu (interpreta 
principală, Jane Wyman, din filmul său Johnny Belinda” a fost 
distinsă cu Oscar în 1948) şi actorii Edward G. Robinson (Oscar 
special în 1972) şi John Houseman (Oscar pentru rol secundar în 
„The Paper Chase”, 1973). 

Ștefan OPREA 
 

 

TRIPLU EVENIMENT 
MUZICAL 

 
 

Recunoscându-mi interesul pentru situaţiile, fenomenele şi 
personalităţile paradoxale, precizez de la început că „Voces” îşi 
justifică prezenţa în spaţiul fenomenelor mai mult sau mai puţin 
contradictorii din România. Înaintea oricăror analize şi concluzii, se 
impune longevitatea formaţiei camerale. În ţara noastră au existat 
de-a lungul timpului multe cvartete de coarde valoroase. Orientarea 
unor instrumentişti spre cariera solistică, plecarea altora în 
străinătate, lipsa susţinerii financiare, înmulţirea activităţilor muzicale 
susţinute de unul sau de toţi membrii formaţiilor respective au 
determinat încetarea existenţei unui număr considerabil de cvartete. 
Ele rămân, bineînţeles, nume importante în istoria artei camerale 
româneşti, despre care eventualul cercetător ar putea scrie multe în 
urma consultării cronicilor, a audierii înregistrărilor. Într-o Românie în 
care multe iniţiative şi fapte artistice au viaţă scurtă, totul fiind de luat, 
mereu, de la început, „Voces” a ajuns la 39 de ani. Nu pentru că 
membrii cvartetului mai urcă, din când în când, pe scenă la vreo 
sindrofie sau la vreo aniversare. Ei îşi respectă tradiţia reluând, într-o 
continuă şlefuire, capodopere ale creaţiei clasice sau romantice – 
„singuri”, împreună cu solişti de prim rang (cum este pianistul 
Valentin Gheorghiu), cu tineri pe care i-a şcolit şi merită să-i 
întovărăşească pe scenă (cvartetele „Gaudeamus” şi „Ad Libitum”). 
Dar interpreţii ieşeni au deschis, din păcate prea rar, şi poarta spre 
muzica de divertisment de cea mai bună calitate. Memorabil rămâne 
concertul din decembrie 1998, susţinut pe scena filarmonicii 
împreună cu flautistul belgian Marc Growels. Alt paradox, de data 
asta nu prea lăudabil, a marcat timp de 21 de ani, din 1990 până în 
2011, numărul mic al discurilor cu „Voces” din librării (integrala 
lucrărilor camerale enesciene, creaţii de Mozart). Deşi Societatea 
Română de Radio şi casa „Electrecord” deţin înregistrări 
performante din punct de vedere interpretativ ale unor opus-uri 
reprezentative pentru creaţia românească şi universală, realizate cu 
„Voces”, puţine sunt acum disponibile publicului pe CD. Iată de ce 
publicarea integralei cvartetelor de Beethoven, este un eveniment. 
Eveniment triplu: poate fi ascultată prima integrală de acest fel 
editată pe disc în România, înregistrările reproduc versiuni de recital 
cu public, fără modificări, reluări şi adaosuri în studio, iar demersul 
strict muzical rămâne ireproşabil.  

 
 
 
        

Beethoven a început să compună cvartete de coarde pentru că 
erau la modă. Cum să nu te entuziasmezi ascultându-i pe Karl 
Ditters von Dittersorf (vioara I), Joseph Haydn (vioara a II-a), 
Wolfgang Amadeus Mozart (violă) şi Johannn Baptist Wanhal 
(violoncel)? Cu excepţia lui Wanhal,  ceilalţi erau compozitori de 
succes, şi aveau să rămână în istorie. Moda a permis proliferarea 
acestui tip de formaţie, iar Beethoven a cunoscut patru foarte tineri 
vienezi entuziaşti, care au alcătuit „instrumentul de probă” al primului 
ciclu, opus 18, cuprinzând şase cvartete (1800, 1801). Firesc, la 
început Beethoven a respectat modelele impuse de Mozart (aşa 
numita tehnică a travaliului multiplu, conturarea deplină a vocilor, 
expresivitatea întregului sonor) şi Haydn (rolul predominant al viorii I, 
strălucirea, dinamismul fluxului muzical). Modelul, tinereţea şi 
implicarea emoţională a compozitorului au contribuit la întărirea 
caracterului concertant al primului ciclu de cvartete, din care nu 
lipsesc elemente melodice reprezentând muzica de divertisment a 
epocii. Ciclul de început, opus 18, urmat de seria subintitulată 
„Razumovski” opus 59, cu o scriitură şi un rezultat sonor aproape 
simfonic, de opus 74 şi 95 cu o gândire polifonică, un discurs 
meditativ, patetic, apoi, în final de opus 127 şi Marea fugă în si 
bemol major, opus 133 marchează etapele unei evoluţii ajunsă în 
zone abstracte, metafizice, cărora frământatul Beethoven din anii 
maturităţii le-a dat o nouă expresie, de ne-egalat. Bujor Prelipcean 
(vioara I), Anton Diaconu (vioara a II-a), Constantin Stanciu (violă) şi 
Dan Prelipcean (violoncel) aveau în 1998, când s-au realizat 
înregistrările, cultura muzicală, experienţa, maturitatea necesare 
redării urcuşului sinuos, dificil, pe care îl reprezintă cvartetele lui 
Beethoven. Performanţa constă în concentrarea şi adecvarea 
interpreţilor la un astfel de parcurs muzical-stilistic-estetic pe 
parcursul unei singure săptămâni. Dar şi mai importantă mi se pare 
maniera ce defineşte formaţia „Voces”. Dincolo de avântul tineresc, 
mai mult decât amploarea simfonică, gravitatea, seriozitatea 
„oficială” sau apropierea marilor suferinţe ce se resimt în partituri, 
interpreţii români şi-au păstrat „lumina lină”, sunetul duios (cu 
deosebire la vioara I), vibrato-ul mai mult decât corect pentru fiecare 
situaţie a textului. Este expresia ce ocoleşte totdeauna obiectivarea 
„respectuoasă”, „oportunistă”, dacă mi se permite formula. Respectul 
pentru stil este „talonat” de o anumită dezinvoltură a cântului, de 
participarea afectivă, de evitarea spectaculozităţii exterioare. Sunt 
calităţi absente chiar la formaţii străine cunoscute, identice ca 
alcătuire sonoră. Apreciind iniţiativa „Electrecord”-ului de a edita 
cvartetele de Beethoven (într-un elegant album cu nouă discuri, ce 
include comentariul profesorului universitar doctor Mihail Cozmei), 
nu pot decât să aştept viitoarea ediţie, care ar trebui să marcheze în 
mod reprezentativ (în 2013) împlinirea celor patru decenii de la 
înfiinţarea formaţiei camerale „Voces”. 

                                                        Alex VASILIU 

Referindu-ne la regizorii care s-au aflat în competiţia pentru 
statueta de aur, ar fi de remarcat că Michel Hazanavicius, 
câştigătorul Oscarului, a avut de înfruntat concurenţa a doi 
monştri sacri – Martin Scorsese şi Woody Allen, precum şi a 
altor doi regizori foarte bine cotaţi, a căror eventuală victorie n-ar 
fi surprins pe nimeni: Terrence Malick („The Tree of Life”) şi 
Alexander Payne („The Descendants”). El, Hazanavicius, nu se 
afla decât la al patrulea film al său (debutase în 1999 cu „Mes 
amis”) şi nu mai trecuse prin confruntări şi succese de anvergura 
celor în care a ajuns cu „The Artist” (Cannes, César, Oscar). El 
însuşi nu se aştepta la cine ştie ce premii („Dacă vor veni şi unele 
premii, bine, dacă nu, nu”). De apreciat în demersul său rămâne – 
dincolo de izbânda obţinută – dorinţa, obstinaţia chiar de a realiza 
un film mut şi în alb-negru, totul avându-şi sursa în admiraţia şi 
stima lui faţă de creatorii acelei perioade de aur din istoria 
cinematografului. Nu s-a temut de riscurile asupra cărora i se 
atrăgea atenţia, în special că va fi plictisitor, neagreat de public. 
Zicea el într-un interviu: „Există, printre filmele mute, multe 
capodopere, care nu-s deloc plictisitoare. Cine ar putea spune azi 
că Chaplin e plictisitor?!” 

Bineînţeles că i-a fost greu să găsească un producător care să 
rişte, întrucât aceştia cred (cum i-au şi răspuns unii) că „a face un 
film mut în ziua de azi înseamnă o sinucidere comercială”. L-a 
găsit, totuşi, şi l-a convins după lungi discuţii, pe Thomas 
Langmann, care a acceptat să rişte. „Eu nu sunt nebun – zicea 
Hazanavicius –, dar Langmann sigur e! I-am arătat povestea, iar 
el s-a îndrăgostit de ea şi a dat undă verde proiectului”. Important 
pentru regizor era faptul că „reprezentarea perioadei e mai 
importantă decât perioada însăşi” şi asta a şi reuşit să spună cu 
filmul său. Actorii lui joacă natural, nu ca în anii ’20. „Le-am pus 
muzică la filmări, iar ei pur şi simplu au urmat-o, asta inducându-
le o anume stare, starea necesară, încât spectatorului i se pare că 
sunt rupţi din acea perioadă”. Dacă lucrul cu actorii nu i-a pus 
probleme prea complicate, cu câinele (un personaj adorabil al 
filmului) a fost ceva mai greu. În cazul acestuia muzica a fost 
înlocuită cu cârnaţii! „Am lucrat folosind strategia cârnatului. 
Dacă ai doi cârnaţi poţi să faci ce vrei cu acel câine; cel mai 
frumos compliment care mi se poate aduce e să-mi spui că acel 
câine este un actor desăvârşit. Când voi vedeţi câinele care 
încearcă să salveze un personaj de la sinucidere, e de fapt câinele 
care vrea să obţină un cârnat... Îmi pare rău să îi stric aşa 
imaginea, dar ăsta e adevărul. Şi cred că e o metaforă bună pentru 
ce înseamnă actoria în general.” 

Atât despre Hazanavicius. Deocamdată. 
Dacă despre Scorsese („Hugo”) şi Woody Allen („Midnight in 

Paris”) am spus multe cu alte ocazii, s-ar cuveni să facem câteva 
menţiuni şi despre interesantul regizor Terrence Malick, cel la care 
ne aşteptam să fie cât de cât luat în seamă, ca unul care se află 
printre figurile-cult ale cinematografului. Cu „The Tree of Life” 
(Palme d’Or) a fost nominalizat la Oscarurile de regie, cel mai bun 
film al anului şi imagine, dar n-a obţinut nimic. E, poate, cea mai 
mare nedreptate a galei. Nu este însă prima dată când se întâmplă 
astfel. Să fie de vină, oare, faptul că Malick este un personaj cam 
ciudat, retras şi închis în sine, ţinând mai mult la propria-i intimitate 
decât la prezenţa în tumultul lumii cinematografice? Posibil. 
Filosof prin pregătire (cu studii la Harvard), s-a format ca regizor şi 
scenarist la American Film Institute din California şi a debutat în 
1972 cu un scenariu („Pocket Money”, în regia lui Stuart 
Rosenberg), trecând apoi la regie. Primul său film, „Badlands” 
(1974), a făcut senzaţie în înţelesul pozitiv al cuvântului, fiind 
socotit „cel mai impresionant debut al unui regizor american după  
Orson Welles cu „Cetăţeanul Kane”. Erau apreciate mai ales 
sensibilitatea ieşită din comun şi măiestria plastică excepţională. 
Deşi aminteau şocant de Bonnie şi Clyde, eroii săi – doi tineri 
răzvrătiţi şi criminali, din povestea cărora Malick făcea „un fel 
de basm cu eroi deopotrivă inocenţi şi monstruoşi, pe care 
îi privea cu îngăduinţă şi chiar cu oarecare tandreţe” – 
rămân originali, purtând inconfundabila amprentă a 
viziunii şi stilului lui Malick. Viziune şi stil remarcabile, 
dar nerentabile, box-office-ul reacţionând în contrasens 
cu aprecierile criticii.  
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Văzând  Ivanov  ești foarte adesea încercat de întrebarea dacă 
iei parte la un spectacol pe un text de Cehov (Șerban spune aici 
un adio definitiv celebrelor pauze și tăceri socotite drept marca 
de înregistrare a scrierilor marelui clasic și reformator al teatrului 
rus) ori nu cumva ai nimerit la unul cu o piesă de Gogol. Te 
întrebi dacă nu cumva Ivanov  s-a metamorfozat în Căsătoria. 
Grotești sunt deopotrivă și protagoniștii celor Trei surori, fie că e 
vorba de Olga, Mașa și Irina, care la început ne sunt prezentate 
într-o agitație fizică cvasi-bolnăvicioasă, ori agresiva lor cumnată, 
în vreme ce Andrei Prozorov e mai respingător  ca niciodată. Mai 
întâi e respingător din punct de vedere fizic – apare încă de la 
început burtos, buhăit, cu cămașa neglijent scoasă din pantaloni, 
excluzând a priori orice șansă de salvare. Căutările lui Andrei 
Șerban, prilejuite de re-citirea binecunoscutului text cehovian, 
produc cel puțin două revelații. Avem, așadar, o explicație a 
continuei șicanări reciproce dintre Tuzenbah și Solionîi, nici o 
altă montare, văzută de mine cel puțin, neformulând atât de clar și 
de categoric ideea că cei doi bărbați sunt îndrăgostiți de aceeași 
femeie. De aici rivalitatea lor. Și mai avem, și aici se 
concentrează, cred, partea cea mai revoluționară, mai iconoclastă 
a căutărilor directorului de scenă, o mișcare absolut incredibilă 
prin aceea că Șerban îl eliberează în totalitate pe Andrei Pavlovici 
de sub tutela stanislavskiană, supunându-l unei șocante și deloc 
închistate grile de lectură de factură meyerholdiană. Cine a citit 
Despre teatru, fundamentalul volum al lui V. Meyerhold, 
disponibil acum și în traducere românească, spectatorul avizat 
asupra stării de beligeranță existente între cei doi mari regizori în 
egală măsură uriași reformatori ai teatrului rus, cine știe că 
Meyerhold însuși vedea o însoțire greu de pus sub semnul 
îndoielii, încă și mai dificil de înfrânt, între Cehov și Stanislavski, 
realizează amploarea reevaluărilor propuse de regizorul român. 
Hedda Gabler, cel mai recent spectacol regizat  de Andrei Șerban 
în România, mi se pare a se situa într-o linie de continuitate 
ideologică cu Trei surori. În Fragmente dintr-o scrisoare 
imaginară adresată domnului Ibsen, text inserat în caietul-
program al montării de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, 
Andrei Șerban pornește de la observația că „suntem în secolul 21, 
iar Hedda Gabler sună foarte diferit acum”. Lucrul e perfect 
normal, nu el e cel de natură să stârnească suspiciuni („e 
normal, orice text mare are ceva etern și în același timp 
corespunde momentului, ne atinge direct, ne surprinde cât 
de actual e”), nu el are menirea de a genera căutări și de a 
determina reevaluări. 

Am recitit în iarna care a trecut O biografie de Andrei 

Șerban, carte apărută în anul 2006 la Editura Polirom din Iași. 
Am făcut-o fiindcă, începând de la sfârșitul toamnei lui 2011 și 
până către finele lunii ianuarie a acestui an, am văzut ori revăzut 
o seamă de spectacole semnate de marele regizor de origine 
română. Astfel, cu o oarecare întârziere, am avut prilejul să văd 
Ivanov de la Bulandra, dar și Trei surori de la Teatrul Național 
din Budapesta, m-am reîntâlnit cu magnificul Strigăte și șoapte 
de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, iar în luna ianuarie 2012, 
am luat parte, la același Teatru Maghiar din Cluj, la premiera 
spectacolului cu piesa Hedda Gabler de Henrik Ibsen. Recitirea 
cărții mi-a relevat un detaliu care nu știu, nu îmi mai amintesc  
dacă mi-a sărit în ochi la prima lectură. O biografie se deschide și 
se închide cu fraze în care, la loc de cinste, se află verbul a căuta 
ori substantivul derivat din acesta. “Ca regizor, nu știu exact care 
este rolul meu, știu doar că pasiunea mea face parte dintr-o 
căutare colectivă, în termeni poetici, că și eu contribui ca focul să 
fie aprins”, scria Șerban la începutul cărții pe care o încheia în 
felul următor: „Când eram copil și mă credeam Toscanini, 
dirijând  frenetic în oglindă sute de mii de oameni, doream, fără 
să știu, să fac parte dintr-un grup, să caut împreună cu alții, să nu 
fiu singur”. Și tot despre căutare vorbește regizorul în prefața 
scrisă pentru volumul Șapte tratate secrete de teatru Nô, recent 
apărut la Editura Nemira, îndemnându-i pe actori, de fapt pe toți 
cei preocupați de teatru, să nu uite niciodată că important e să 
cauți, să găsești, să păstrezi, pentru ca, mai apoi, să pornești din 
nou în căutarea hranei, a florii. Numai astfel, crede Andrei 
Șerban, există o șansă ca teatrul să nu piardă bătălia cu timpul, 
pericol asupra căruia, Zeami, autorul celor șapte tratate secrete, 
avertizase cu sute de ani în urmă. 

De ce este oare necesară această permanentă stare de căutare? 
Deoarece, spunea Andrei Șerban într-un interviu acordat Andreei 
Dumitru în 2007, cu ocazia premierei superbului spectacol cu 
Unchiul Vanea de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, „nimeni 
nu știe de fapt cum trebuie făcut teatrul” (Teatrul azi, nr. 10-11-
12/2012). Dacă punem deoparte Strigăte și șoapte, observăm că 
această căutare se petrece în anii din urmă, în cazul lui Șerban, 
îndeosebi pe texte clasice, pe texte canonice, cărora le asigură 
citiri moderne, actuale, în perfectă, în absolută conexiune cu 
zbuciumul lumii de azi. Cu minuția unui Sylvestre Bonnard, 
celebrul personaj al lui Anatole France, regizorul și, odată cu el, 
actorii savurează dar și disecă fiecare cuvânt, fiecare replică, 
evaluându-le importanța și stabilindu-le semnificația în economia 
viitorului spectacol. Așa s-au petrecut lucrurile în Unchiul Vanea 
sau Trei surori, în Ivanov și Lear de la Bulandra, așa se petrec și 
în Hedda Gabler. Bunăoară, Serebreakov, antipaticul profesor 
din Unchiul Vanea, se arăta excedat de faptul că locuința de la 
țară în care era silit să locuiască pentru câteva luni, are nu mai 
puțin de 26 de încăperi. Andrei Șerban a valorificat în spectacolul 
său de la Cluj acest detaliu și, în consecință, fiecare act se 
consuma în alt spațiu, de fapt într-o altă încăpere, impunând 
spectatorilor  o mobilitate nu doar spirituală, ci și una fizică, 
o rotație, o conectare reală la agitația personajelor. Extrem 
de agitate, de puse pe fugă, aproape nevrotice sunt și 
personajele din Ivanov, cu toatele dobândind foarte adesea 
aspecte nu doar comice, ci de-a dreptul grotești.    

 

 

c ă u t ă r i l e  ș i  
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Notează Andrei Șerban: „...împreună cu actorii, am fost 
surprinși în repetiții, când explodam cu toții în râs! Descopeream 
că multe situații aveau un umor dement, nebănuit: râdeam mult, 
apoi când ne gândeam de ce am râs, nu mai râdeam”. Întreg 
spectacolul mi se pare căutarea explicației pentru acest râs. 
Regizorul înlătură de pe Hedda (Kézdi Imola) stigmatul de Iago 
feminin, nu o socotește pe ea unica vinovată pentru propria ei 
tragedie, ori pentru tragedia lui Ejlert Lôvborg (un playboy, un 
artist minor, un intelligent native, la prima mână, un cabotin în 
interpretarea riguroasă a lui Szücs Ervin). Asemenea Norei, 
Hedda e condamnată (de fapt s-a autocondamnat) să trăiască într-
o casă cu păpuși, în cazul de față într-o seră (scenografia: 
Carmencita Brojboiu), într-un spațiu al unui du-te -vino obositor 
și enervant (la fel cum era și cel din Trei surori, dar și cel din 
Ivanov). Hedda detestă infantilismul, miopia, stângăcia care 
pur și simplu zgârie pe creier, Heddei îi repugnă ridicolul 
grotesc al soțului ei Jörgen Tesman ale cărui atingeri  îi 
provoacă un discofort fizic (fără cusur în rol Bogdán Zsolt), 
femeia nu admite trocul triunghiului conjugal propus de 
maleficul judecător Brack (căruia jocul policrom al lui 
Hatházi András îi subliniază natura patologică, schizoidă) și 
atunci, în conformitate cu natura sa estetă, dar și cu înclinația 
spre orgiastic (relevată de exegeții literari ai textului, mai cu 
seamă de Ion Vartic), pune în practică obiectivul de  a o 
termina frumos, dându-i ea însăși, prin moartea ei, satisfacția 
postumă ideologului vieții sale, ideolog care a fost tatăl său, 
defunctul general Gabler. Hedda se află și într-un fel de 
dispoziție contrastivă  cu doamna Elvsted (Pethö Anikó, în 
reprezentația văzută de mine, rolul fiind „împărțit” cu 
Györgyjakab Enikö), raport relevat de Carmencita Brojboiu 
printr-un accesoriu de costum: în vreme ce Hedda tânăra 
doamnă Tesman are capul mereu acoperit, părul Theei 
strălucește marcându-i vitalitatea. Ce face, la urma urmei, 
Andrei Șerban în spectacole precum Unchiul Vanea, Trei 
surori, Ivanov  sau Hedda Gabler? Ne împărtășește rezultatul 
propriilor sale căutări și reevaluări ale unor eroi care de zeci 
de ani, de mai bine de un secol, ne-au stârnit compasiunea, 
cărora le-am deplâns destinul ori le-am împărtășit nefericirea. 
Ne provoacă să medităm dacă nu cumva am fost în eroare 
empatizând cu ele. Astfel, mai corect spus, și în acest chip 
regizorul își împlinește vocația, destinul de căutător. 

 

Mircea MORARIU 
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Petronela Grigorescu și Călin Chirilă 

A venit cumva pe nepusă masă această cea mai recentă 
premieră a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” Iași, „Edmond”, 
de David Mamet. După unele ezitări în alegere, regizorul Vlad 
Massaci a preferat un text de o brutalitate menită, pare-se, să 
scoată din lâncezeală spectatorul, să-l treacă printr-o baie de 
violențe lingvistice/ fizice și să-l determine, la final, să răspundă la 
interogații personale de genul: este el fericit?, este societatea în 
care trăiește un spațiu sigur?, este reală frica pe care uneori o 
simte?, se ascunde în spatele fiecărei angoase o dorință? etc. etc.  

Concret, Vlad Massaci a căutat să aducă la zi sensurile 
piesei (scrisă la începutul anilor ’80), generalizând discursul 
personajului principal în așa fel încât New York-ul să devină un 
topos universal valabil. 

Atmosfera de ghetou, privirea aruncată de sus unui oraș prin 
măruntaiele căruia își trăiesc viața oameni depersonalizați, griul tern al 
unei lumi în care figura dominantă este cubul, modulul închis, metaforă 
monadică indicând blocajul, izolarea – toate acestea devin date de fond 
în care evoluează destinul lui Edmond, contabilul conformist care declară 
război prejudecăților și vrea să schimbe ceva în ordinea lucrurilor. Totul 
pare să plece de la revelatoriile cuvinte ale unei ghicitoare (moment slab 
speculat regizoral, redus la o voce ce nu se aude clar): „Lumea pare să 
se dărâme în jurul nostru. Privești și te întrebi dacă ceea ce percepi e 
adevărat. Și ești nesigur de locul tău. În ce măsură ești cauză și în ce 
măsură efect”.  

În fapt, acest Edmond este un fel de Hamlet pe dos: pare că întâi 
acționează, și abia apoi meditează asupra alegerii făcute. Îl întâlnim, într-
o primă scenă, părăsindu-și soția; din plictiseală, din conștientizarea 
incompatibilităților spirituale și sexuale. Îl regăsim, treptat, pierdut în 
jungla unui oraș ce își devorează locuitorii. Paradoxal, foamea sa de 
eliberare se transformă într-un regres galopant, ca și cum nu doar că nu 
te poți opune răului, dar te contaminezi cu el atunci când îl înfrunți. Vorba 
lui Nietzsche, dacă privești prea intens în prăpastie, prăpastia te va privi, 
la rândul ei. Crima, pușcăria, umilința sunt ingredientele ritualului de 
dezumanizare prin care trece Edmond. Iar resemnarea finală este 
singura soluție împotriva nebuniei. Spatele lui Edmond, din final, 
seamănă cu spatele lui Victor Krap din „Eleutheria” lui Beckett, cel care 
ca și personajul lui Mamet își dorește imposibilul: „Am vrut întotdeauna să 
fiu liber. Nu ştiu de ce […] Mai întâi am fost prizonierul celorlalţi. Atunci, i-
am părăsit. Apoi mi-am fost mie însumi prizonier. Era şi mai rău. Atunci, 
m-am părăsit pe mine însumi […] nemişcându-mă, negândind, nevisând, 
nevorbind, neascultând…”. Și, într-adevăr, nu poți să nu remarci un fond 
beckettian fie și prin prisma gradualei fisurări a umanității 
personajelor din „Edmond”. Mai mult, pe linia analogiilor livrești, 
întreaga acțiune din piesa lui Mamet pare a fi una post-rinocerizare 
(într-un limbaj, desigur, ionescian).  

 

E ca și cum, după toate, unul din rinoceri ar jindui să redevină om... N-
ar mai avea cum, procesul este ireversibil. Un spectacol corect condus, cu 
un ritm susținut, cu scene curate, bine legate, amintind cumva ieșenilor, 
prin scenografie (Andu Dumitrescu), de „Made in Est”-ul lui Claudiu 
Goga. Dominată cromatic de gri și galben, glacial geometrizată, scena 
subliniază și amplifică mizele textului. Decupajele de lumină organizează 
spațiul de joc simplu și pragmatic. Oglinzile concave își au rostul lor, 
reflectând bucăți de imagine și fragmentând realitatea. 

Din punct de vedere actoricesc, avem de-a face cu ceea ce s-ar 
numi „spectacolul unui singur actor”, Călin Chirilă. O partitură minunată, 
pe care, de altfel, se sprijină întregul „Edmond” al lui Vlad Massaci. 
Chirilă construiește un personaj complex, în care ratarea coexistă cu 
disperarea de a ști, de a ieși la lumină. Edmond-ul său este deopotrivă 
furios, trist, agresiv și tandru, orgolios și umil, ca și cum ar rezuma, într-o 
singură ființă, toată paleta de manifestări ale condiției umane.   

Ceea ce strică mult montării în discuție este, cum spuneam deja, 
violența limbajului, realismul necosmetizat ce își propune să radicalizeze 
o lume și un discurs despre lume. Apăsarea excesivă asupra limbajului, 
motivată, e drept, până la un punct, face din „Edmond”-ul ieșean un 
spectacol de nișă, al cărui pariu e mai degrabă „fotografierea” unei 
societăți”, decât „fotografierea” unui destin. Mă număr printre cei care 
merg la teatru și pentru a mă regăsi într-o ipostază spirituală diferită de 
cea din spatele blocului. Știu să savurez farmecul unei înjurături spusă 
atunci când trebuie, însă nu sunt adeptul naturalismului lingvistic dus la 
extrem. În teatru nu trebuie să fie chiar ca în viață. Ar fi prea trist... 

 

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – „Edmond”, da David Mamet; 
regia: Vlad Massaci; scenografie, lumini, video, sunet: Andu Dumitrescu; 
distribuția: Călin Chirilă, Livia Iorga, Octavian Jighirgiu, Diana Chirilă, 
Andreea Boboc, Doru Aftanasiu, Ionuț Cornilă, Anne Marie Chertic, Dumitru 
Năstrușnicu, Oana Sandu, Petronela Grigorescu; traducere: Cristi Juncu 

 

Călin CIOBOTARI 

„ E D M O N D ” ,  U N  S P E C T A C O L  D E . . .  N IȘĂ  
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Cartea de teatru 
 

un nobil gest filial 
 

De la distinsul şi exagerat discretul critic şi istoric literar Florin Faifer am primit recent 
două cărţi. Nu ale sale, ci ale părinţilor săi – Laurenţiu Faifer („Infernul şi alte scrieri”) şi 
Margareta Faifer („Surâs şi melancolie”). În mod firesc – date fiind preocupările mele – m-a 
interesat mai ales cea dintâi, care cuprinde, pe lângă „alte scrieri”, două piese de teatru: 
„Reduta” (1967) şi „Infernul” (1970). Nu-i prima dată când mă întâlnesc, prin intermediul 
cărţii, cu dramaturgia fostului meu profesor de limba şi literatura română; în 1994, i-a apărut 
(tot prin grija şi dragostea filială a lui Florin) volumul „Teatru” (Ed. Glasul Bucovinei) în care 
erau incluse piesele „Alexandru Lăpuşneanu”, „Ciubăr Vodă” şi „Zâna pădurilor”.(„Alexandru 
Lăpuşneanu” apăruse, prin 1970, şi în volumul „Dramaturgi ieşeni contemporani” îngrijit de 
cercetătorul Ion Nuţă). Dar nu numai prin cărţi am luat cunoştinţă de opera dramatică a 
profesorului, ci şi prin spectacole: comedia aproape istorică „Ciubăr Vodă” am văzut-o 
reprezentată, în 1996, la Teatrul „Ginta Latină” din Chişinău, în regia lui Vitalie Rusu, iar mai 
apoi, în stagiunea 1996-1997, la Teatrul „Luceafărul” din Iaşi, în regia lui Ion Ciubotaru. Am 
avut onoarea să scriu, la momentul potrivit, despre toate acestea. Voi reactualiza însă o 
opinie a lui Al. Piru, care a cunoscut piesele lui Laurenţiu Faifer în manuscris: „Le-am citit cu 
cea mai mare plăcere şi sunt mirat că nu au fost publicate până acum (1986, n.n.Şt.O.). 
Sunt literatură de cea mai bună calitate, scrise cu deosebită grijă şi cu un talent absolut 
remarcabil, atât în mânuirea versului, cât şi în cunoaşterea tehnicii dramatice. Ne-am 
gândit la cei mai buni autori ai noştri, clasici, la Alecsandri, Al. Teodoreanu, G. 
Topîrceanu, pe care îi urmează fără să-i imite, în chipul cel mai original... Am scris 
aceste  rânduri în credinţa că se va găsi editorul dornic să valorifice un scriitor plin de 
vervă din familia oamenilor de spirit care, iată, nu au încetat să existe la noi”. Şi 
Constantin Ciopraga a apreciat aceste scrieri dramatice: „Savoarea limbajului şi 
vivacitatea replicilor sunt calităţi care le recomandă teatrelor de astăzi”. 

Alăturate celor publicate anterior, piesele din actualul volum* confirmă integral calităţile 
dramaturgice subliniate de cei doi istorici literari. Acţiunile iscusit conduse, intrigile de situaţie 
bine dozate, caracterele schiţate succint dar pregnant, replicile percutante, adesea 
scânteietoare, sunt calităţile principale care îl situează pe autor în galeria scriitorilor 
contemporani de teatru, demni a fi luaţi în seamă de teatre. 

Drama în trei acte intitulată „Reduta” (cu trimitere directă la cucerirea redutei Smârdan 
în timpul Războiului de Independenţă din 1877-78, dar şi – cum vom vedea îndată – cu un 
sens metaforic) este un omagiu vibrant adus ostaşilor români care s-au bătut şi s-au jertfit 
pentru libertatea naţională; ea vine să completeze repertoriul teatral – cam sărac – dedicat 
importantului eveniment. Într-o scurtă prefaţă la textul dramatic, autorul menţionează cele 
câteva texte – mai mult scenete – scrise sub imperiul momentului istoric (D.C. Ollănescu şi 
Fr. Damé – „Ostaşii noştri”, G. Sion – „La Plevna”, V. Alecsandri – „La Turnu Severin”, 
Grigore Ventura – „Curcanii” ş.a.). Dar observă că „tabloul aşa de interesant al acelor ani de 
entuziasm indescriptibil, de eroism legendar şi de jertfe sublime, dar şi de amară 
dezamăgire a multora, după obţinerea victoriei” nu s-a bucurat de atenţia autorilor clasici de 
piese istorice – Hasdeu, Davila, Delavrancea. Demersul său devine, astfel, un gest 
reparatoriu, oferind istoriei literare o lucrare prin care se aruncă o lumină curată asupra 
acelor ani de glorie naţională. Sunt surprinse cu iscusinţă situaţii şi caractere desprinse din 
toate straturile sociale: moşieri opozanţi, ţărani capabili de jertfă şi plini de speranţă în mai 
bine, dar mai ales tineri intelectuali entuziaşti. Nu lipsesc, bineînţeles, profitorii – de tipul 
avocatului liberal Take Dumitrescu, demagog şi poltron, sau al negustorului Cristea Pană, 
afacerist fără scrupule, care vede în război un prilej de îmbogăţire. Aceştia şi alţii ca ei 
formează a doua redută – cea metaforică, de care aminteam mai sus – mult mai greu 
de cucerit decât reduta Smârdan: e reduta rezistenţei faţă de progresul ţării, pe care îl 
aştepta poporul român ca o consecinţă firească a victoriei de pe câmpul de luptă. 
Dramaturgul valorifică abil şi cu un vădit sentiment patriotic aceste idei opozante, 
obţinând, prin dezvoltarea lor, un conflict de fond, bine susţinut şi ritmat pe toată 
întinderea celor trei acte ale piesei. 

Câteva personaje sunt exemplare pentru genul de dramă istorică: ziaristul Grigore 
Docan, ofiţerul Mihai Vlădescu – ambii fiind fermenţi activi ai dramei; iar în sens negativ – 
avocatul Take Dumitrescu, emblematic pentru seria de demagogi, laşi şi profitori. 

Dacă ar mai exista (cum a existat, cândva, la Botoşani) Festivalul de restituiri 
dramaturgice, piesa lui Laurenţiu Faifer ar fi prima care ar trebui reprezentată. 

Cea de a doua piesă a volumului, „Infernul”, e o comedie în trei tablouri, din care reiese 
cu evidenţă înzestrarea autorului pentru gen şi abilitatea de a mânui umorul. El imaginează 
un infern sui-generis, surprins într-o etapă de decădere, cu un Lucifer ramolit, neputincios, 
pe care subalternii  lui – mai ales Avestiţa, talpa iadului, şi chipeşul Mefisto – sunt gata să-l 
„debarce”. Scene de un haz nebun se petrec în imperiul întunericului. Dracii tineri au aspect 
de beatles, iar diavoliţele poartă „coadă de cal” şi mini-fustiţe din imitaţie de piele, Belfegor, 
motanul lui Lucifer, e, în acelaşi timp, ministru al poliţiei, inteligent şi informat, dar invidios şi 
intrigant, iar Scaraoţchi, bucătarul-şef, e îmbătrânit şi înăcrit. Sensul metaforic e şi 
aici prezent, căci această imagine – în fond, satirică – a Infernului e o abilă translare 
a unui tablou pur pământesc. Autorul o spune de-a dreptul în scurta prefaţă a piesei: 
„Intenţia mea a fost de a proiecta pe ecranul unui infern sui-generis imaginea unor 
aspecte ale vieţii noastre cotidiene şi a unor scăderi omeneşti, care, fiind reflexe ale 
vechii mentalităţi, merită a fi satirizate”. 

Comedia e, în fond, onirică, pentru că toată această „diavolească” desfăşurare 
de imagini şi situaţii „infernale” se petrece în visul pământenilor, cam chercheliţi, 
Stănică şi Costel. 

Construcţia dramaturgică e ingenioasă şi subtilă, umorul e sănătos, relaţiile se susţin 
prin logica lor intrinsecă şi prin credibilitatea personajelor. Iar peste toate se revarsă un abur 
de cultură generală care înnobilează întregul: autorul propune ca ilustrare muzicală arii din 
opere şi operete în temă („Orfeu în infern” de Offenbach, „Faust” de Gounod, „Mefistofele” 
de Arrigo Boito – din care Mefisto interpretează aria „Son lo spirito che nega”); sunt 
pomenite, apoi, la locul potrivit, filme ca „Frumuseţea diavolului” sau cărţi celebre ca „Divina 
comedia” de Dante; e luată în vizor poezia modernă („antipoezia”, „necuvintele” – trimiteri 
directe la starea poeziei în epocă) etc. 

Volumul – cel puţin în partea lui dramaturgică – oferă o lectură utilă şi 
instructivă („Reduta”) şi deosebit de agreabilă („Infernul”), contribuind, totodată, la 
readucerea în actualitate a unei personalităţi literare care, în timpul vieţii, nu s-a 
interesat de valorificarea editorială şi scenică a operei sale. 

 

Șt. O. 
 

* Laurenţiu Faifer, Infernul şi alte scrieri, Editura Alfa, Iaşi, 2011 
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SUBLIMA 
MINORITATE
Tenorul Joseph Schmidt 

 

Între atâtea inepţii gomoase şi bine aşezate sub 
punga de bani a fondurilor europene citesc dintr-un 
proiect finanţat Phare, Infoturism: «Dezvoltare 
durabilă prin turism în Carpaţii Nordici», cu popas la 
Cernăuţi: Personalităţi. Născuţi în Cernăuţi: „Joseph 
Schmidt (născut în vecinătate;1904-1942), tenor 
austro-german, de origine evreu”. Şi mă cutremură 
gângăveala idioată, nesimţită, renunţarea prin 
analfabetism cultural, în numai 13 cuvinte, la 
adevărul multor date de identitate, de drept civil, de 
istorie, de asumare netrucată a valorilor. În 1904, 
când la 6 martie se năştea Joseph,  sigur că satul 
Davideni din apropierea Cernăuţiului, locuit în 
majoritate de români, era sub ocupaţia Imperiului 
austro-ungar. Români, evrei, ruteni sub ocupaţie. Ca 
atare, notarul scria actul de naştere conform 
cutumelor perioadei dar, din 1918, când viitorul mare 
tenor împlinea 14 ani, şi până în anul dispariţiei sale 
tragice – 1942, Joseph Schmidt nu a renunţat sub nici 
o formă la cetăţenia română mai ales în condiţiile în 
care, sub presiunea ocupării Bucovinei de Nord de 
către trupele sovietice, toate rudele sale de primă 
linie: mama, mătuşile, verişoarele, nepoţii s-au retras 
în România: la Frasin, Gura Humorului şi 
Câmpulung Moldovenesc. Or aceasta demonstrează 
cu supramăsură asumarea de către toată familia 
Schmidt a cetăţeniei româneşti ca identitate.  

Navigând pe Internet, găsesc şi alte parascovenii, 
cum că Joseph Schmidt ar fi fost austriac, austro-
ungar sau, cu o uşoară fandare, „un mare cântăreţ 
evreu”. Sigur, Joseph Schmidt rămâne, de jure, cu 
originea etnică evreiască dar nu ca „cetăţean evreu”, 
(cum găsesc subliniat undeva), având în vedere 
simplul fapt că Proclamaţia de independenţă a 
statului Israel se face la şase ani după moartea 
artistului, în 14 mai 1948. Clar cum nordul de 
Luceafăr, în România, cultura naţională are obligaţia 
istorică de drept de a-şi asuma mult mai clar şi 
definitiv între valorile culturale de maximă 
reprezentare pe Joseph Schmidt, interpretul aşezat 
fără complexe între primii zece mari tenori ai lumii, 
alături de Mario Lanza, Caruso, Kiepura, Gigli, di 
Stefano, Bjoerling… Şi încă ceva, ca să nu mă ia 
valul. În perioada nefastă de putere la vârf a 
nazismului în Germania şi nu numai, apartenenţa 
românească a artistului i-a creat o semi-imunitate de 
care până şi Goebbels a trebuit să ţină seama ( a se 
revedea premiera din Berlin, mai 1933, la filmul Un 
cântec străbate lumea). Mai mult, conform 
memorialisticii orale – încă nevalidată de cercetări 
sistematice, se pare că exact în zilele când artistul era 
pe moarte (acesta fiind internat în lagărul de 
emigranţi, din lipsă de acte de identitate) un 
document privind cetăţenia română a lui Joseph 
Schmidt era în mişcare către Girenbad, pentru a-i 
asigura libertatea. Şi, ca să închei acest paragraf al 
identităţii, apelez la ultima scrisoare primită din 
Israel, de la doamna Renée Abramovici, singura rudă 
de primă linie rămasă din familia Schmidt: „Bunica 
mea – Sara Schmidt – născută Engel, a ajuns în 1945 
în Bucovina românească. Ea a venit împreună cu 
fiicele Reghina Heringer (cu soţul farmacist Leon şi 
cu fiica lor, Renée, Mali Frechs (cu soţul Isidor, 
contabil), Betty Stein (cu soţul dr. Elias Stein), cu fiul 
(Sarei Schmidt) – Schlomo Schmidt – avocat (el a 
studiat dreptul la Cluj). Fiicele Reghina (cu 
familia)şi Betty (cu soţul) au venit din Transnistria 
unde au fost deportate în octombrie 1941 din Gura 
Humorului. Ele au fost la Moghilău. Fiica Mali (cu 
soţul) şi fiul Schlomo, bunica S. Schmidt,  au fost în 
timpul războiului în Cernăuţi datorită primarului 
român Popovici care i-a lăsat în casa lor (Strada 
Mircea Vodă 12) în timp ce majoritatea evreilor au 
fost în ghetto. Bunica Sara Schmidt a fost cetăţeancă 
de onoare a Cernăuţilor, datorită lui Joseph Schmidt 
care a fost sponsorul Casei de bătrâni, orfelinatului 
şi spitalului. Sara Schmidt a venit cu familia la Gura 
Humorului unde a trăit 5 ani, până în 1950 (31 mai).  
Fiica Betty a murit în noiembrie 1945 la Gura 
Humorului şi Moli în 1955 – amândouă sunt 
înmormântate în cimitirul din Gura Humorului. Fiul 
Schlomo care a fost avocat în Câmpulung s-a 
căsătorit cu Pepi (care a fost fiica rabinului Hager 
din Paşcani), au avut o fiică – Sara, născută la 21 
iunie 1950. Ei au plecat în 1960 în Israel.  

Schlomo a murit în Israel şi soţia sa a murit în 
1983. Fiica Reghina a locuit în ultimii ani de viaţă la 
Câmpulung; ea a murit la 31 decembrie 1966 şi este 
înmormântată alături de soţul ei (mort în 1964) la 
Câmpulung. Pe piatra funerară a lui Reghina scrie 
sora lui Joseph Schmidt”. Prin ’78 nu ştiu unde şi 
necum am ajuns, în Luceafărul nr. 4 la doamna Rénée 
Abramovici. Nepoată de soră a colegului meu de 
microfon, Joseph Schmidt. Unicul mare tenor român 
al lumii, drapel de geniu ridicat pe tija microfonului. 
Prieten sigur, netrucat prin nemurire, confesor de 
emoţii, de comunicare sonoră a sufletului. Naveta la 
Câmpulung Moldovenesc, navetă de serial. Vocea 
aspră, obosită, plăcile unchiului, obiectele, atâtea câte 
erau, dovezi palpabile, scrisul, vocea, prietenia, starea 
de priveghi duios peste o tinereţe întreruptă. Soţul, om 
de litere şi tipografie, boală ascunsă sub zâmbet, copiii 
şi, în sfârşit, lelea Maria Fetiţari care-i legănase auzul 
conaşului Jojica, flux şi reflux de balade şi doine, duet 
între duhul muntelui şi optimismul tragic al marelui 
tenor. Ating şi acum, alăturat scrisorilor, fotografia 
document: Joseph, unchiul – la pian, pe genunchii săi, 
la amintirea a numai patru ani, micuţa Rénée. Erau la 
Frasin, poate abia întorşi din aventura pădurii 
învecinate, poate seara, după ce, stinghiile gardului se 
desdoiseră din apăsarea de public ocazional care se 
bucura pe gratis de Tiritomba, cântecul relansat în 
valoarea discurilor de platină de domnişorul Iojica. În 
cimitirul evreiesc din Gura Humorului pietrele 
continuă păstrarea în prezent a marelui tenor prin 
mama sa, Sara, înmulţindu-se. Se înmulţesc şi 
aplecările criticii muzicale asupra modelului Joseph 
Schmidt, marele tenor român încă neodihnit pe locul 
ce i se cuvine, încă neasimilat suficient ca valoare în 
propria sa ţară, România! Artistul care, în Olanda, la 5 
iulie 1936, strângea sub acoperişul de armonii al 
cerului nu mai puţin de 35.000 de spectatori, cel mai 
numeros public pentru un astfel de concert live la acel 
timp! A trecut timpul, imprimările s-au topit sub 
nevolnicia oamenilor şi întâmplărilor, ca un ţărm de 
mare acoperit de alge neprietenoase. Iar umbra mereu 
învecinată microfonului, umbra lui Joseph, îmi clătina 
echilibrul sau, dimpotrivă,  îmi echilibra dezechilibrul. 
Lansam, noi, colegii de radio ai lui Joseph, proiectul 
Restitutio Joseph Schmidt, deschideam un Centru 
documentar la Gura Humorului, apărea din Hadera 
nepotul de văr Carol Schmidt. Comemorare, pagini 
recompuse, adăugiri, audiţii, fragmente de film, 
genunchi în orizontala mormântului Mamei Sara. Din 
nefericire, la invitaţiile trimise pe adresa ambasadelor 
Austriei, Germaniei, Israelului nu am primit decât 
răspunsuri evazive, diplomaţia şi ne-asumarea pe de-
a-ntregul a unor vinovăţii ale istoriei întărind, 
pecetluind şi sub această formă lipsa temeiurilor unei 
alte cetăţenii pentru Marele Cetăţean al Artei, Joseph 
Schmidt, decât România. Şi au trecut ani, s-au 
consumat două ediţii ale unui Concurs Internaţional de 
Canto „Joseph Schmidt” la Suceava, iniţiator  
baritonul Andras Chiriliuc Dorinţa aşezării unui bust 
al Artistului rămâne încă suspendată deasupra 
primăriei din Gura Humorului. În acest martie al 
naşterii unei stele de primă mărime a artei 
interpretative universale, Joseph Schmidt, continuăm 
să credem că Nordul de Ţară, Bucovina,  tânjeşte 
după asumarea fiului rătăcit tragic în moarte dar nu 
şi în uitare (Abe). 
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În contextul unei autentice fervori expoziționale, 
marcat de saloane și exprimări individuale în spațiul 
ieșean și al unor prezențe în plan internațional, 
expoziția Rezonanțe semnată de Cella și Costin 
Neamțu reprezintă nivelul maximal al profesio-
nalismului și creativității. Nativă în apropierea 
Iașului, la Piciorul Lupului, cu studii liceale la Iași și, 
mai apoi, timp de șase ani la Academia de Arte din 
București, Cella Neamțu a dobândit în anul 2006, 
după Nicolae Grigorescu și Eustațiu Stoenescu, 
cea mai înaltă distincție europeană acordată de 
statul Francez.  

Acest parcurs de creație și afirmare a 
consemnat în spațiul ieșean câteva momente de 
nostalgică revenire în spațiul obârșiilor, expunând 
solitar sau acompaniată de pictorul și pastelistul 
Costin Neamțu. Expoziția de la Palatul Culturii, 
Tablou de familie l-au asociat și pe fiul acestora, 
Lisandru, cadru universitar la Universitatea de Arte 
din București. Nobila expoziție care a fost deschisă 
la Galeriile Mall Moldova, sub patronajul Fundației 
Apollonia  și inclusă într-un context mai larg, a atras 
un numeros și entuziast public, capabil să valorizeze 
corect, nuanțat, o ofertă spirituală convingătoare  
…….. 

și, desigur, memorabilă. Cella Neamțu a făcut din arta 
tapiseriei un elogiu adus țesătoarelor dăruite cu har 
din spațiul Bucovinei și Moldovei în general, unde 
medievalitatea se percepe ca un punct de reper 
esențial, realizând, de data aceasta un racord 
elocvent cu subtilitatea broderiilor aulice, punctul de la 
Putna devenind în plan tehnic o contribuție elocventă 
la emanciparea artelor textile. Numărul mare de 
lucrări aduse la Iași indică atât respectul față de 
public, dar și dorința de a anticipa oarecum o posibilă 
retrospectivă, sugerând treptele unei permanente 
înălțări în plan artistic. Nu întâmplător lucrările de 
început sunt și ele cu respectul față de anii tineri, 
Colegele fiind un fel de frescă a trecerii dintre pragul 
tinereții către fertila maturizare. Tot atunci sugerează 
într-o compoziție ideea libertății ca o premisă 
autentică de aflare a propriului drum care se definește 
numai în raport cu ceilalți. Rigoarea schițelor 
prealabile, proiectul în ansamblu fiind rezultatul unor 
succesive sinteze plastice. Ulterior, numărul de culori 
sporește tonurile și subtonurile rafinate, proiectul 
ansamblului fiind de o forță expresivă stenică și 
rafinată, bazată pe dăruire și știința artei dominantelor 
și zecilor de nuanțe la care apelează. I-am privit în 
atelierul bucureștean marile studii de culoare unde 
ansamblul și detaliul se află într-o relație permanent 
cordială. Seria de Ferestre poartă simbolul dialogului 
dintre concretul imediat și dimensiunea vastă a 
simbolurilor multiple, printre acestea fiind, exponențial, 
Ferestrele destinate bisericii românești de la Ierihon. 
Fereastra deschisă către imediat și nemărginire, dintre 
concret și abstractul simbolic, vădește o formă de 
dialog cu infinitul și Dumnezeirea. Conceptele devenite 
motive plastice sunt în opinia mea dialoguri tăcute, 
solitare cu ea însăși, cu ceilalți pe care-i poartă cu sine 
pretutindeni. 

O  E X P O Z IȚ I E  M E M O R A B I LĂ  –   
C E L L A  Ș I  C O S T I N  N E A MȚU  

Arcada mâinilor în rugăciune, arcuite  ca o 
ogivă gotică, sugerează dimensiunea chtonicului și 
libertatea spiritualului. Nu întâmplător, evocă 
deseori nevoia întoarcerii în spațiul originar, în 
locurile unde, după istovitoare eforturi, se încarcă, 
acasă, de energiile anteice ale satului natal. Cred 
că noblețea simplității s-a născut cu adevărat, nu în 
saloanele aristocrate ale trufiei, ci în spațiul unde a 
văzut lumina divină a zilei. Cella Neamțu, prin 
creativitate și devotament față de  izvoarele vii ale 
harului ne face permanent daruri pentru acum și 
totdeauna... Jovial, mucalit, pictorul și pastelistul 
Costin Neamțu, companion senin și generos în 
vorbele sale de duh a acceptat aparent rolul de 
prinț consort, dar își asigură sesizabile spații de 
manevră în teritoriile pulberilor de pastel. 
Bastonașele sale electrice – cum numea Degas 
pastelurile – pure ca un nor de lumină sau ca un 
curcubeu ating cu tandrețe suprafața de carton ca 
și cum ar fi o respirație din adâncurile inefabile ale 
ființei interioare. A văzut în copilărie vase de lut cu 
niște spirale și romburi misterioase, le-a pictat și a 
aflat apoi că se întâlnise cu celebra cultură 
milenară a Cucutenilor de pe dealurile din 
vecinătatea satului Corni. Modelează formele cu 
prietenia unui înțelept ce se înclină odată cu ciutura 
unei fântâni, coboară în sine și ne restituie 
povestea culorilor ce pudrează chipul timpului și al 
omului. Relația dintre cei doi artiști s-a construit prin 
dragoste și respect față de artă, valori comune și o 
înaltă prietenie. Numai astfel se pot explica 
performanțele individuale ce i-au așezat definitiv în 
spațiile firescului.  Prezența lor la Iași, regală în 
ordine estetică, constituie un reper axiologic marcat 
de noblețea harului și generozității intelectuale... 

 

.... Valentin CIUCĂ 

Sub aceste auspicii intră în scenă... atelierul de la nr. 13 al străzii 
Alecsandri, spaţiul în care, vreme de alte două decenii, artistul regăsit 
Nichitean a plăsmuit şi periodic etalat lumii faţetele viziunii sale. 

„Au fost ani de căutări. Toate fericite. M-am bucurat, cu 
naivitate de copil mare, de fiecare pas. Nu prea mi-a fost dat să 
trăiesc impasul de idei. Cu o muză ca Bucovina nici nu ai cum. 
Cred că, indiferent dacă eşti sau nu conştient, Dumnezeu îţi 
vorbeşte. Totul e să rămâi plin de credinţă şi deschis”. 

El visa la propriu, precum mărturiseşte tot ce schiţa şi apoi 
modela cu nesaţ a doua zi. Gândurile, temele veneau fluid. Aveau 
legătură cu foşnetul codrilor cu chipurile satului, cu ispitele lor, cu 
nespusul din ele, cu zborul păsărilor a căror libertate o invidia 
ades, cu chipul vreunui animal hăituit, prins în capcana vânătorii, 
cu Dealul Muierilor, cu simţămintele sale de frică, de panică 
uneori. Aveau de-a face cu zgomotul firesc, patriarhal, lipsit de 
superficialul şi tonurile ascuţite ale vieţii urbane. Dincolo însă de 
paleta aceasta a visului – poveste, experimenta neobosit stiluri 
diferite. Ca învăţăcel a optat evident pentru clasic. Apoi, ascultând 
sfatul brâncuşian conform căruia „la umbra marilor copaci nu 
creşte iarba”, s-a descătuşat, iar crezul său artistic a devenit 
nefăcutul, puţin încercatul. 

În legătură cu trăirea criticului Aurel Leon părea să-l fi ghicit 
fidel şi a dat, mai frumos poate decât oricine, glas evidenţei: 
„Nichitean lucrează cu pasiune, mângâind îndelung fibrele 
lemnului până ce acesta capătă nobleţea marmurei, păstrând însă 
miezul său cald de fiinţă vegetală. În lucrările lui se simte că din 
voluptatea volumelor rotite în lumină, se naşte mirajul formelor ce 
gustă din mândreţea simbolului. Gavril Nichitean foloseşte 
materia, o disciplinează şi o determină să exprime apoteoza 
simţămintelor omeneşti”. 

Trebuie spus că, deşi au existat provocări sporadice şi, de 
altfel, apreciate, precum bustul lui Gheorghe Flondor, realizat în 
bronz şi amplasat în vecinătatea Primăriei municipiului Rădăuţi, 
sculptorul a rămas fidel lemnului. Motivul? Unul cît se poate de 
simplu: „Ne cunoaştem reciproc”. 

Până la hazardul artei naive şi al poveştilor ce acum îl 
definesc şi-i asigură la nivel internaţional notorietatea, tema 
predilectă a autorului rămâne transpunerea ipostatică a 
iubirii. Se declară fascinat de... feminitate. Fiecare lucrare 
simbolizează ceva. Uneori, admite să caute frumosul din 
perspectiva sa estetică, iar la acest capitol ce altceva decât o 
siluetă feminină ar fi mai potrivită? Alteori despică firul 
ciclicităţii unei relaţii în patru, rememorându-i iar şi iar 
etapele. Întâlnire, Cuplu, Păcatul, Familia sunt titluri ce 
punctează cu abilitate sentimentală totul. Din ce în ce mai des 
însă îmi spune că resimte dorinţa de a armoniza materialul cu 
valoarea spirituală a subiectului. Se axează asupra unor 
ipostaze cheie. Sărutul, de pildă, e văzut ca pecetluire a 
începutului, iar Maternitatea – ca perspectivă a unui crez 
sentimental, a tandreţii, a iubirii pline de sevă ce induce 
întotdeauna rod. Între timp, zeci de premii şi tot atâtea 
expoziţii au împlinit anii de pasiune ai sculptorului 
Nichitean. Faima? O priveşte cu... îngăduinţă: „Eu vreau doar 
să continui să transpun vise şi mi se pare grozav dacă sunt şi 
înţelese, dacă oameni pe care nu-i cunosc îmi devin intimi pentru 
că uite, simt puţin ca şi mine”. 

 

cu sculptorul GAVRIL NICHITEAN despre 
 

FRĂMÂNTĂRI, FORMĂ 
ŞI FEMINITATE 

 
 

Sculptorul Gavril Nichitean e un bucovinean hâtru, trecut 
nu de una, ci de două tinereţi (cum îi place să spună), cu suflet 
viu şi pus pe grăit poveşti. Iată de ce invitaţia la conversaţie 
trebuie să te prindă pregătit. Pregătit să laşi la poarta atelierului 
sau micuţ „graba” cotidiană şi să accepţi smerit compania şi 
uneori poate privirea lucie a formelor de lemn ce-l înconjoară.  

Păstrând privirea dar schimbând locaţia, graţie unei vizite 
rapide (iscate în preambulul revelionului budapestan) la Muzeul 
Ţăranului Român, instituţie ce găzduia la finele anului trecut o 
inedită expoziţie de artă naivă, eu am avut plăcerea de-a-l 
descoase pe îndelete sub scuza (e drept motivată) a unui proiect 
personal. Conversaţia avea să depăşească însă sfera autoimpusă 
de fişă biografică a unui artist tipic contemporan, iar rezultatul 
merită cred... etalat. 

Îţi spune din prima, aprins şi deschis, că-i din Marginea 
Sucevei, comună vestită pentru meşteşugarii şi ceramica sa. 
Carte de vizită concretă şi, pentru dânsul, vizibil de îndeajuns. 
Detaliile vin doar aşa, să-ţi facă ţie plăcere şi să te convingă, 
dacă mai e loc de convins, în graiul său nerezonabil de... 
humuleştean: „Nimic nu se compară cu Bucovina. Acolo tot 
omu-i cu rostul lui. Lumea satului nu te-nvaţă a te trage îndărăt 
şi nici mie de mic nu mi-a plăcut să fiu aşa, mai cu seamă că 
ograda noastră, care era bogată în suflete, nu mai puţine de 
unsprezece. Cu pădurea pe noi şi cu tata bun cunoscător într-
ale prelucrării lemnului, m-am apucat şi eu – printre scânduri, 
şindrilă şi cornete – să „scobesc” toate cele de folosinţă într-o 
casă de gospodari. De la ştiubeie, prepeleci, greble, măciuci ori 
furcoaie, până la cociorvă, covată şi străchini – toate le făceam 
cu mare plăcere. Ba, pe atunci, şi linguri ciopleam cu nemiluita, 
că vedeam eu cum, la hram, sărbători ori nunţi, erau la mare 
căutare. Acum nu mai fac nimic din toate acestea, doar 
amintirea Bucovinei am tras-o după mine. Şi nu e vorbă goală”. 

Deşi tânărul Gavril îşi începe studiile liceale filologice pe 
meleaguri ieşene, războiul îi întoarce destinul, se vede înrolat 
voluntar la grăniceri și rezistă sistemului militar preţ de două 
decenii şi ceva. Dar... 

„Viaţa cazonă, cu rigoarea şi asprimile ei, nu-mi era pe 
plac, mă frământam, simţeam că am lăsat în urmă, în aşteptare, 
trăiri vechi cărora trebuie să le dau glas”. 

Cu gândul la copilărie alege să se abandoneze sculpturii 
dar, de această dată, la modul „profesionist”. Absolvă anii 
Şcolii Populare de Artă cu suficient succes încât să i se 
propună ocuparea postului de instructor al clasei de 
sculptură şi să simtă umbra emoţiilor didactice până spre 
finele anului 1992, când actul creator la comun nu i s-a mai 
părut de bun augur. 

Comerţul cu artă e altceva. Şi totuşi, până şi-n el văd o 
poveste. Mă surprind uneori gândind că lucrările mele au 
călătorit mai mult decât mine. Gavril a văzut Austria şi a trecut 
puţin peste Prut. Formele plăsmuite de mâinile lui au purces 
pentru el din Franţa în Nepal şi din Bermuda în Australia”. 

O parte din lucrările purtând semnătura lui Gavril Nichitean 
sunt la mare cinste în birourile guvernatorului Mugur Isărescu, 
prinţului Sturza şi ale mai multor colecţionari. Nu-i place însă să 
vorbească despre asta. Ţi-o taie scurt, aproape retoric: „Dar pe 
unde nu am? E plăcut dar... Nu mă vreau nici maior şi nici 
maestru. Îmi place să fiu Nichitean, bucovinean simplu, care n-a 
trăit degeaba. Sunt ceea ce fac”.  

Din 2008, „bucovineanul simplu” s-a mutat, pe urmele 
copiilor, în Capitală. Dacă-l întrebi cum îi place, mărturiseşte cu 
onestitate că a întâlnit aici deschiderea de care i se vorbea, că s-a 
desprins în fine de patalamaua injustă şi cinica de „amator”, că l-au 
dat pe la televizor (e vorba despre scurt metrajul Povestea unui om) 
şi că a încropit un mic, dar chic, atelier. Deci are... succes. Și totuşi 
ţi le înşiruie pe toate calm, pe un ton egal , protocolar...  

Cu ciudă parcă şi melancolie „stârnită” răbufneşte însă scurt 
într-un răstimp: „Bucureştiu’ e harababură curată. Nu-l înţeleg. 
Mi-e dor de prieteni, de adunările noastre artistice şi trăsnite... 
Dar mai mult decât orice mi-e dor de 13”. 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
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În primul numar al noii reviste „Cronica Veche”, în februarie 
2011, am încercat un portret colectiv al „recuperaților”, patru 
profesori prestigioși ai universității ieșene care, la începuturile 
regimului comunist, fuseseră licențiati, arestați, înlăturați din 
posturile lor, urmăriți informativ. În 1966, odată cu apariția 
revistei „Cronica”, ei au fost încurajați să publice. Deveniseră 
utili. Supravegherea lor informativă n-a încetat însă niciodată. 
Erau profesori onorabili ai universității, dar și atent urmăriți. Vom 
încerca să reconstituim calvarul vieții lor.  

Petre Botezatu e cunoscut şi valorizat ca autor de operă 
filosofică – în logică şi exegeză filosofică, în semiotică şi 
hermeneutică. Nu doar Botezatu, dar toţi cei care au produs operă 
filosofică după 1950 şi au trăit într-un câmp social controlat, au 
resimţit „timpul filosofiei lor ca pe unul echivoc sau profund scindat, 
supus unor coerciţii şi inversiuni greu de întâlnit într-o altă istorie” 
(Afloroaei, 1996). Cu toate constrângerile, spaţiul cultural ieşean a 
continuat şi refăcut modul de gândire al precursorilor prin Al. 
Claudian, Ștefan Bârsănescu, Vasile Pavelcu, Petre Botezatu, 
Ernest Stere și alții. Logician de prestigiu, Petre Botezatu a creat o 
„Şcoală filosofică”, e identificat ca autorul unei „logici naturale” 
originale, deschizător de direcţii fertile în contextul logicii româneşti 
(Surdu, 1996). A fost o „personalitate inventivă” (Dima, 2006), a 
îngemănat armonios Adevărul, Binele și Frumosul, a creat un 
edificiu arhitectural de o frumuseţe clasică. Construcţiile sale de 
idei vibrează, atinse de dimensiunea psihologică, preocuparea sa 
până la vârsta de 46 ani. În tinereţe a fost psihotehnician și a făcut 
cercetări psihologice de laborator, apoi asistent și conferenţiar la 
universitate, predând psihologia copilului și – după recluziune – 
psiholog la Laboratorul de psihologie a căilor ferate. A fost prima 
etapă a carierei sale. După ce a reintrat la Universitate s-a dedicat 
filosofiei și logicii, aceasta este perioada cea mai cunoscută din 
viața sa. Colaborator al „Cronicii”, a primit un important premiu. Am 
publicat un interviu cu fostul meu profesor. În tot acest timp era 
urmărit informativ. Ca mulţi foşti universitari ieşeni, Petre Botezatu  
fusese încă din tinereţe un om de stânga, democrat autentic, 
militant. Dar credea că poate face asta, alături de alţi intelectuali, 
în Partidul Social-Democrat şi nu a acceptat să urmeze pe acei 
colegi care s-au unit cu Partidul Comunist, optând pentru a 
rămâne fidel convingerilor sale. Grupul lor de tineri intelectuali de 
stânga, social-democraţi, visători grupaţi în jurul liderului ieşean, 
profesorul Al. Claudian, făcea parte din aripa Titel Petrescu a 
Partidului Social-Democrat. În 1946 social-democraţia s-a rupt, unii 
au mers cu Frontul Unic Muncitoresc, condus de Partidul Comunist, 
pe când aripa Titel Petrescu, devenită PSDI (independent) a mers în 
alianţă cu P.N.Ț. şi P.N.L. Ii găsim implicaţi  în alegerile din 1946.  
De ce era atât de primejdios  acest  grup de intelectuali idealişti, 
de teoreticieni izolaţi? Un memoriu al Cercului de studii al PSDI 
Iaşi, condus de Claudian şi Botezatu, elaborat în perioada 
alegerilor, atunci când încă mai sperau, ajunge la concluziile:  
PSDI nu e un partid marxist, nu e un partid al luptei de clasă 
pentru că lupta înseamnă doar luptă, învrăjbire, niciodată 
acomodarea şi echilibrul social; PSDI acceptă şi colaborarea, 
armistiţiul. E un partid al acţiunii de clasă. „Suntem un partid de 
revoluţie, dar nu un partid revoluţionar”; PSDI militează pentru 
evoluţie socială şi economică. Revoluţia este compromisă de către 
extremismele legionare şi comuniste. PSDI trebuie să fie un partid 
al reformelor sociale şi culturale, al fiscalităţii democratice, dar fără 
zguduiri revoluţionare. Militează pentru „libertate spirituală şi 
politică, adică pentru democraţie, reforme sociale adânci, 
generoase, curajoase, radicale, adică occidentalism”. Şi: „Să nu 
scriem nicăieri şi niciodată Partid marxist – luptă de clasă – 
revoluţie. Să nu ne lăsăm antrenaţi în jocuri primejdioase”. Nici o 
asemănare cu ceea ce ajunsese ramura unită  cu partidul la 
putere.  Urmarea? Petre Botezatu este arestat  la 16  august 1952, 
odată cu tot grupul ieşean. Acuzaţia:  a făcut parte „din grupul din 
jurul lui Claudian Al., fost şef al PSDI Iaşi”. Dintr-un proces verbal 
de interogatoriu, la Direcţiunea Generală a Securităţii Statului, în 
10 septembrie 1952, aflam că în momentul arestării fusese deja  
eliminat de la universitate şi funcţiona acum ca bibliotecar la 
Şcoala de Drumuri şi Poduri Iaşi. Din acest interogatoriu, pe care  
l-am găsit la dosarele sale, informativ şi penal, de la CNSAS (I 
195.852; P 14.108) ), aflăm că a fost condamnat la cinci ani, dar a 
fost eliberat după doi ani. În timpul reţinerii a fost internat în 
coloniile de muncă de la Coasta Galiş, Km. 32, apoi la Midia, până 
în septembrie 1953, când a fost transferat la Oneşti, unde a  
muncit până la eliberare. În timpul cât a  fost internat la Canal, se 
specifică în raportul unui informator, s-a arătat „foarte refractar la 
muncă”. Dar din fişa medicală rezultă că „era apt pentru orice 
muncă”, iar dintr-o fişă de pontaj (lucra ca săpător) aflăm că 
presta, de regulă, 11-13 ore de muncă pe zi. În Dosar, fila 26, 
găsim o „dovadă” a zilelor muncite în Formaţiunea 0837 – 
colonia de muncă, Regiunea Constanţa. A fost adus aici la data 
de 17 noiembrie 1952 şi i s-au pontat 218 zile de muncă, 
realizând un procent de 112% din norma coloniei. In septembrie 
1953 a fost transferat la Oneşti, unde a stat până la eliberare. 
Aici Botezatu „ţinea cursuri de informaţie în fiecare seară”. Dar, 
aflăm din raportul informatorului care relatează toate acestea, 
probabil un fost tovarăş, şantajat, P. Botezatu s-a vindecat  de 
acest neo-optimism şi a căzut în cel mai negru pesimism. 
„Lucrurile, şi e şi logic aşa, spunea el, nu se pot întoarce”. La 
Oneşti a lucrat însă ca normator, scăpând de lopată. În timpul 
detenţiei primea pachete cu fructe de la soţie şi, după câte s-a 
aflat, de la profesorul Stere – colegul lui de la facultate şi de 
politică, cum îl încondeiază acelaşi informator.   

PETRE BOTEZATU – CEALALTĂ  VIAȚĂ  
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La ieşire dă o  declaraţie prin care se angajează  să nu discute 
cu nimeni despre cele văzute şi auzite în legătură cu detenţia sau 
despre procesul de încarcerare. Era o declaraţie tip, pe care o 
semnau toţi cei eliberaţi din închisori. Eliberat, dar considerat 
periculos, pus sub urmărire  şi  înconjurat de grija atentă a organelor. A 
primit post la Laboratorul de psihologie CFR, de pe strada Banu. 
Apelăm la producţia „sursei” V.D. (limbajul epocii) care se întâlnea, 
prin diferite case  conspirative, cu ofiţerul de securitate şi acesta 
redacta apoi raportul: după eliberare s-a izolat complet în casă, nu 
se mai duce la nimeni dintre prieteni, nici nu-i venea aproape 
nimeni, decât intimii de altădată ca profesorul Stere şi profesorul 
Pascu. Vedea rareori pe Claudian și Pavelcu. Un securist s-a 
deplasat la locul de muncă pentru a-l cunoaşte personal, luând 
legătura în prealabil cu şefa de cadre. Relatează că Petre Botezatu 
i-ar fi declarat: „Fiind arestat în 1952, pentru mine personal această 
măsură nu a fost tocmai plăcută deoarece a răsturnat în mine tot 
ceea ce a fost creat cu ani în urmă, iar din 1946, când am comis 
acea greşeală şi până în 1952, am muncit cinstit pe tărâm social”. 
Redactarea e, desigur, a ofiţerului. Acesta mai notează: „Am putut 
să constat în timpul discuţiilor că P.B. este o fire calmă, puţin 
fricoasă şi foarte manierată”. Desigur, „firea fricoasă” nu e 
întâmplătoare: în jurul său se crease o reţea deasă de informatori 
care-l supravegheau, îl provocau, îl hăituiau: vechi tovarăşi, colegi 
de catedră, studenţi. Atitudinile şi comportamentul său faţă de 
aceştia, modul în care încearcă să-i adoarmă cu discurs „pe 
linie” dovedeşte faptul că Petre Botezatu ştia că este urmărit şi 
utiliza mai multe mecanisme şi strategii de apărare. 
Supravegherea a continuat și după ce a fost reprimit la 
Universitate, întreaga sa viaţă. 

„Sursele” din jurul său sunt active, informează despre orice, sunt  
persoane apropiate, care-i ştiu preocupările la zi. Am ajuns la 
concluzia că bănuia, poate chiar ştia că e urmărit, cred că-i ştia şi pe 
cei ce-l aveau în studiu. Era un spirit profund, analitic, experimentat. 
I-am citit studiile de psihologie, precum şi dosarele de examen 
psihologic la Laboratorul de psihologie de la CFR. Găsea totdeauna 
componenta semnificativă a personalităţii celui examinat, diag-
nosticele sale erau precise. Atunci cum să nu depisteze pe cei ce-l 
chestionau indiscret asupra temelor politice ale zilei sau ale vieţii 
cotidiene, cum să nu-i citească? Unul dintre cei ce primiseră sarcina 
să-l provoace se plânge că Botezatu trece pe lângă el şi se face că 
nu-l vede, nici când îl strigă nu-l aude. Iar când se opreşte, în sfârşit, 
„vorbeşte scurt şi plictisit, grăbit, parcă obosit”. Unora dintre aceşti 
urmăritori le distribuie opinii confecţionate, îi îmbată cu un discurs 
„pe linie”, aproape lozinci. Exasperat de puţinătatea „materialului 
informativ” recoltat, unul dintre cei ce dirijează urmărirea dă 
rezoluţia: „Să se clarifice situaţia suspectului (suspectul e Petre 
Botezatu!) şi să vedem dacă mai e cazul să fie urmărit”. Dar acţiunea 
nu încetează, ordinele venite mai de sus sunt clare: să i se 
intercepteze corespondenţa, telefonul, să i se cunoască „toate 
legăturile” şi „natura acestora”. Sunt antrenaţi nu numai foşti  
tovarăşi de generaţie, probabil şantajaţi, ci şi colegi de la 
universitate, chiar studenţi. Aceştia din urmă, care dau informaţii 
sub nişte pseudonime ingenioase, trebuiau să furnizeze descrieri 
asupra stării de spirit din mediul universitar, ce discuţii se poartă 
printre studenţi, cum reacţionează profesorii. Ce vor fi devenind 
aceştia? Cei care l-au cunoscut pe profesorul de logică Petre 
Botezatu pot confirma caracterizarea ofiţerului care a vrut să-l 
cunoască, pe când era psiholog la CFR.  

 

Fiecare notă informativă reia povestea, se repetă totul, cu o 
insistenţă patologică; o birocraţie apăsătoare, menită să macine orice 
încercare de a reveni la normalitate. Pe care profesorul, cu simţul 
său de observaţie şi cunoştinţele sale de psihologie, o decripta şi 
încerca să-i facă faţă. Desigur, bănuia că i se întind  curse şi încerca 
să se apere. Lucid, apreciază exact situaţia, confesându-se  unui 
cunoscut care informează prompt organele: „partida e pierdută”, aşa 
va fi „în vecii vecilor”, „ce să mai speri?”. Evaluarea de atunci era 
corectă, a ştiut că trebuie să găsească o cale de supravieţuire 
profesională şi a reuşit. În acelaşi timp şi în aceste condiţii, reuşea să 
ţină cursuri apreciate şi să câştige admiraţia studenţilor. O 
consemnează şi  cei din jurul sau. Sursa „Cristescu Ion”, casa 
„Rândunica”, la 13 aprilie 1965,  informează pe  lt. major  Bălănescu: 
„Examenul constituie pentru studenţi o plăcere de a conversa cu 
dânsul, apreciază întotdeauna just cunoştinţele” (fila 101). Nu era 
urmărit numai prin informatori, i se intercepta corespondenţa, i se 
asculta telefonul. Aflăm astfel că, la sesizarea informatorului „Dinu”,  o 
scrisoare recomandată plecată cu nr. 1.570, la 30.01.1970,  către Aurel 
Leon, la redacţia revistei „Cronica”, conţine  „două lucrări”:  „O ştiinţă 
singulară” (opt pagini) şi „Deducţie, Tautologie, Progres”, şapte pagini. 
De unde ştia Dinu de scrisoarea aceasta? Scrisoarea a fost pusă din 
nou în circuit. O notă din 1971 consemnează: „Din interceptarea 
corespondenţei lui Botezatu Petru a rezultat că a reuşit să i se 
tipărească lucrarea „Despre logică”, cu „caracter sociologic”. Halal! Mai 
găsim şi alte interceptări, scrisori către sau de la Anton Dimitriu, C. 
Noica, Aurel Leon.  I se ascultă  şi convorbirile telefonice. O adresă (fila 
82) între Inspectoratul de Securitate Judeţean Iaşi, din 2.02.1970, către 
secţia a VIII: se prevedea luarea de măsuri pentru interceptarea 
telefonului 72480 PB, de la data 01.02.1970  până la  30.07. 1970, 
pentru „stabilirea tuturor legăturilor cu ocazia convorbirilor telefonice ce 
le face, cât şi natura acestor legături”.  

Părea calm, timid, defensiv, extrem de manierat. Dacă privim 
tabloul său din Sala Senatului, din acea Galerie de portrete a 
oamenilor de seamă ai universităţii ieşene, vom observa un 
zâmbet sfiicios, punând pavăză, aflat în continuă retragere. Evita 
contactele, se plimba de unul singur, pe drumuri din afara oraşului, 
adesea pe la Grădina Botanică. Stătea mai mult în casă, ca un 
huhurez, cum îl caracteriza cineva, citea şi scria, ieşea rar şi 
singur. Un solitar, şi-or fi spus cei mai mulţi, un logician cufundat în 
teorii şi formule, un ciudat. În realitate nu era deloc aşa, iar unii    
l-au cunoscut şi în alte ipostaze: sociabil, dornic de discuţii, amator 
de un pahar de vin cu prietenii, dansator. Dar momentele acestea 
de destindere, în care nu purta platoşă, erau rare. Am găsit la 
dosar şi un document hilar: sursa Dinu oferă securităţii, în 1973, un  
mic text, din ziarul „Flacăra Iaşului”, prin care se anunţa că P.B. a 
primit titlul de „Profesor Universitar Emerit”. În timp ce era urmărit 
prin toate mijloacele, era considerat unul dintre cei mai importanţi 
profesori din universitate, reper pentru generaţii de tineri. Acesta 
era climatul în care-şi redacta cărţile fundamentale şi în care trăia, 
încercând să se iluzioneze că are o viaţă normală. Şi a continuat 
astfel până la sfârşit. Într-o Notă a Ministerului de Interne, 
Inspectoratul Judeţean Iaşi (23.02.1982), se menţiona că P.B. a 
decedat la data 2.12.1981, decesul fiind înregistrat la Bucureşti, 
act. 3.703/81. A fost urmărit până în ultima clipă. Dosarul 
Botezatu ne oferă o altă faţetă a contextului social în care şi-au 
desfăşurat activitatea ştiinţifică şi viaţa socială unii dintre 
intelectualii nevoiţi să supravieţuiască profesional în epocă. 
Normele, constrângerile şi presiunile aveau scopul de a baliza şi 
controla gândirea lor şi producţia lor ştiinţifică. În unele cazuri 
reuşeau, nu şi în cel de faţă. 

Adrian NECULAU 
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Juliusz Słowacki s-a născut la 4 septembrie 1809 la Krzemieniec 
(actuala Ucraina de Vest) şi a decedat la 3 aprilie 1849, la Paris. Este unul 
dintre cei mai cunoscuţi poeţi ai epocii romantismului polonez, în plus, este 
dramaturg şi epistolograf. Figurează alături de Mickiewicz, Krasiński şi 
Norwid, drept una dintre comorile naţionale – unul dintre trubadurii poporului 
polonez. Ca filozof, a fost unul dintre creatorii filozofiei genetice (vizibilă mai 
ales în poemele Król-Duch (Regele-Spirit) şi Genezis z Ducha (Geneză din 
Spirit), care rezolva şi problema rolului poporului şi al personalităţii în istorie, 
dar a cochetat, episodic, şi cu mesianismul polonez. În deplin acord cu epoca 
şi cu situaţia de atunci a poporului polonez, creaţiile lui Słowacki au tratat 
problemele esenţiale legate de lupta de eliberare naţională, de trecutul istoric 
al poporului polonez, de cauzele robiei, dar şi teme existenţiale universale. 
Opera sa se evidenţia prin misticism, o excelentă bogăţie a imaginaţiei; a fost 
considerat poetul metaforei, poetul limbii. În scurta sa viaţă de 40 de ani, 
Słowacki a lăsat pentru posteritate o operă literară bogată şi variată: a scris 
13 piese de teatru, aproape 20 de poeme şi un roman.  

 
Prezentare și versiune românească de 

 

 Alexandru G. ȘERBAN 
 

...mi-am spus după ce am citit Martha F. 
Viaţa mea cu Freud, de psihanalista şi 
romanciera franceză Nicolle Rosen, carte apărută 
la editura bucureşteană Lucman, în traducerea lui 
Nicolae Constantinescu. 

Construind un personaj în date reale, aşa cum 
reiese el din arhiva Freud, scriitoarea s-a oprit 
asupra acestui subiect nu numai pentru că 
„Intimitatea oamenilor celebri stârneşte o 
curiozitate universală”, ci şi pentru că a revoltat-o 
statutul Marthei Freud, acela de simplă menajeră, 
sclavă a datoriei împlinite faţă de soţ în primul 
rând, dar şi faţă de familie, admirabilă soţie şi 
mamă, excelentă gospodină, mereu blândă, 
supusă, răbdătoare. Sursele consultate i-au 
descoperit o altă, neaşteptată, faţetă. Aceea de 
femeie cultivată, pasionată cititoare,  de o aparte 
sensibilitate, faţetă valorificată în prezentul 
roman biografic.Aflată la sfârşit de viaţă, Martha 
vrea să găsească necunoscutele ecuaţiei „soţia 
unui om celebru.” Rememorând, analizând 
frânturi de o anume semnificaţie, îşi dă seama că 
aparentul destin glorios ascunde sub amăgitoare 
perdele de pluş subtilul chin al unui blestem 
asumat: da, trăiesc pentru viaţa ta renunţând la a 
mea, îţi admir gândurile, ideile, opera ta, 
renunţând să mai gândesc eu, îţi îndeplinesc 
dorinţele toate, uitându-le pe ale mele. Trăiesc 
doar prin procură, în grila de tine hotărâtă. O 
aservire totală în schimbul dragostei sau al 
respectului regizat în cutumele civilizaţiei 
noastre. Într-adevăr, soţiei celebrului profesor 
vienez i s-a acordat toată consideraţia, nu pentru 
eroismul inclus în acceptarea unui destin străin 
aşteptărilor sau personalităţii proprii, ultragiate 
de obligativităţi o mie, ci pentru simplul fapt că 
exista în imediata apropiere a magnificului 
psihanalist. După dispariţia lui, chinuită de 
singurătate, resimţită de altfel şi atunci când  în 
casă se aflau cei şase copii, sora ei Minna, 
guvernante, servitoare, Martha îşi regretă 
renunţările, întrebându-se dacă a meritat să-şi 
dedice 53 din viaţă, cât a durat exemplara lor 
căsnicie, unui alt om şi operei sale. Fie ea 
descoperirea epocală a psihanalizei. 

Născută şi educată într-o înstărită familie de 
evrei din austerul Hamburg, Martha l-a întâlnit pe 
Freud în casa surorilor acestuia. După un 
răvăşitor coup de foudre, a urmat o lungă 
logodnă, înmiresmată de aproape o mie de 
scrisori, dovezi ale unei copleşitoare iubiri din 
partea tânărului, şi gelosului, Sigi. Obişnuit să fie 
centrul universului său domestic, conştient de 
potenţa sa ştiinţifică, adulat de mamă şi de cele 
patru surori, el pretindea ca viitoarea lui soţie, 
apelată deocamdată drăgăstos cu „micuţa mea” sau 
cu „prinţesa mea”, să devină o casnică și o mamă 
ireproşabile. Şi, în cele nouă camere ale 
apartamentului vienez din Berggasse, Martha  
şi-a îndeplinit menirea impusă de soţul în jurul 
căruia gravita întreg universul. S-a bucurat şi a 
suferit, familia tot mai numeroasă crescând zid 
între ea şi ambiţiosul Freud. La naşterea Annei, 
viitoarea lui secretară şi primă psihanalistă 
pediatră, el a impus o monahală separare, 
singura cale cunoscută de un medic al ultimilor 
ani ai secolului al XIX-lea de a nu mai concepe 
copii. Gest inutil amendat de ea în târzia 
senectute: „Mi-am dat seama că au tecut zeci de 
ani de când nimeni nu m-a mai luat în braţe şi 
nimeni n-o va face vreodată. Corpul meu e gol, 
uscat şi părăsit. Tânjeşte după acest gest de 
iubire pe care doar o mamă sau un amant poate 
să-l facă”. O dată cu fiica lor Anna, în casă a 
apărut şi sora Minna, sora Marthei. Dovedind 
apreciabile disponibilităţi intelectuale, ea a 
devenit parteneră de muncă, dar şi de destindere, 
de vacanţă, a marelui om. Loc ocupat, 
şaisprezece ani mai târziu, de Anna. Bineînţeles, 
în tot acest timp s-au petrecut şi câteva prietenii, 
pasionale să le spunem, cu mai tineri discipoli, 
între care şi Jung. Afecţiunea evidentă şi 
intimitatea legăturilor respective par „mai presus 
de orice bănuială” chiar şi pentru cei prea curioşi 
din fire. Deşi Anna nu părea deloc fericită, nu-şi 
aştepta Ursitul, ea găsindu-l deja în persoana 
perfectă a tatălui exclusivist, întrebări jenante, 
deşi tentante, nu-şi mai au locul atunci când afli 
uriaşa putere a  lui Freud de a-şi stăpâni trupul. 

După declanşarea cancerului bucal de care 
a suferit vreme îndelungată, a suportat peste 
treizeci de intervenţii chirurgicale în condiţii 
de spaimă medievală, pentru noi, cei dedaţi cu 
miraculosul  laser. Purta proteze de înlocuire 
treptată a maxilarului, a feţei chiar,  a căror 
fixare devenise tot mai dureroasă, dar nu 
renunţa la tratarea pacienţilor sau la scrierea 
unor noi cărţi. Şi, în tot acest timp, Martha, 
care îşi considera deja existenţa anostă, 
absolut mediocră, „lipsită de interes, fără nici 
un scop”, a fost părăsită în culisele 
spectacolului, doar Anna, „moştenitoarea lui 
spirituală”, îngrijindu-l pe El, zeul casei şi al 
familiei. După moartea lui Freud, devotatei 
soţii Martha i-au dispărut desele migrene de 
care suferise întreaga viaţă. A reînceput să 
citească, să practice, în linişte şi netulburată 
de interdicţiile ateului convins Sigismund, 
obiceiurile propriei credinţe mozaice. Fără 
îndoială că aprecia teoria freudiană a 
psihanalizei salvatoare de suflete bolnave, că 
lăuda efortul lui susţinut, munca neobosită, 
îndârjirea cu care se împotrivea bolii, dar nu 
putea să nu-i taxeze egoismul discreţionar, 
exagerat. Din cauza căruia ea niciodată nu s-a 
putut bucura pe deplin, nu şi-a satisfăcut mici 
plăceri, cum a fost de pildă patinatul, interzis 
de tânărul logodnic Sigi. Căruia nu-i plăceau 
nu numai balurile, dar nici artele, muzica, 
teatrul, modernista mişcare Art Nouveau 
fiindu-i străine, interesul lui în domeniu 
staţionând în Antichitate. La fel, agitaţia 
politică a oraşului, a ţării, a continentului, nu 
stârnea interes decât în măsura în care 
tulburau ritmul ştiut al cinelor duminicale sau 
al vacanţelor. Până şi exilul din 1938, amânat 
şi iar amânat, deşi în Germania i se arseseră 
cărţile, i-a fost impus, el refuzând să-şi 
părăsească ţara în care se născuse şi 
cunoscuse gloria ştiinţifică, refuzând să 
accepte primejdia unui antisemitism real şi 
nimicitor. Aceeaşi incapacitate de a-şi 
explica realitatea de dincolo de universul 
acceptat l-a împiedicat să-şi salveze  surorile, 
sortindu-le, prin refuzul de a le lua cu el la 
Londra, dispariţiei în camerele de gazare 
naziste. Cutremurătoare decizie, nu? 

Manifestând un feminism decent, extras 
cu picătura din mărturisirea celor 53 de ani 
de căsnicie perfectă, citadelă înzidită, văzută 
din afară, numai scame şi cenuşă, cunoscută 
din interior, Nicolle Rosen propune 
cunoaşterea propriei personalităţi ca posibilă 
soluţie a unei vieţi neirosite. Pentru că o 
femeie care se sacrifică pentru a fi iubită, dar 
este uitată de Dragoste în plină tinereţe, 
părăsită în minusculul ei univers familial, cu 
orizont jos, întunecat de norii grei ai 
egoismului unui El tiranic va regreta, ca şi 
Martha, neîmplinirea clipei de trecere pe 
Pământ. Şi totuşi... Pentru că s-ar putea ca 
textul de mai sus să fie citit şi de o persoană 
care nu a împlinit încă 70 de ani, mă întreb 
dacă să ne bucurăm ori ba, că astfel de 
existenţe au trecut deja în istorie. 

 
Virginia BURDUJA 

IMN – ÎNTRISTAT SUNT, DOAMNE 
 

Întristat sunt, Doamne! – Pentru mine în Apus 
Curcubee-ai revărsat în străluciri splendide; 
Dinainte-mi stingi în apele de sus 
O stea ce-n flăcări se aprinde... 
Deşi pentru mine cerul şi marea laşi aur să toarne, 
Întristat sunt, Doamne! 
 

Ca spicele seci, cu vârfuri săltate, 
Stau golit de plăceri şi-s sătul… 
Pentru oameni am faţa ca celelalte, 
Mai tăcută ca cerul de azur. 
Dinaintea Ta, însă, inima-mi deschid fără fasoane, 
Întristat sunt, Doamne!     
Precum la plecarea mamei jeleşte 
Micuţul, aşa şi eu sunt gata să plâng, 
Privind spre Soare, cum în val topeşte 
Luciri ce se sting… 
Deşi ştiu că mâine Aurora foc va să toarne, 
Trist mai sunt, Doamne! 
Astăzi, pe marea cea mare, demenţial, 
O sută de mile departe de mal şi-aceeaşi sută departe, 
Cocostârci am văzut, zburând val după val, 
În şiruri lungi, ordonate. 
Deşi îi ştiu de-acasă, de pe-ogoare, 
Trist mai sunt, Doamne! 
 

Deşi ades am meditat deasupra de morminte, 
Deşi aproape n-am ştiut ce-i casa părintească,  
Deşi am fost un pelerin, cătând pe drumuri cele sfinte 
În fulgere, ce-s gata să trăsnească, 
Deşi nu ştiu mormântul în care El mă adoarme, 
Trist mai sunt, Doamne! 
Tu vei vedea ale mele albe oseminte, 
Ce nu vor fi date în pază unor frunţi în coloană; 
Căci eu sunt ca omul gelos pe morminte, 
Pe-a lor cenuşă cu iz de năframă… 
Voi avea, deci, un aşternut, nelinişti să sfarme, 
Trist mai sunt, Doamne! 
 

I-au spus, în ţară, unui copil ce abia creşte 
Să se roage zilnic pentru mine, 
Ştiu că vasul meu nu spre ţară pluteşte, 
Navigând departe, prin lume… 
Rugăciuni de copil nimic n-au să sfarme, 
Trist mai sunt, Doamne! 
Pe curcubee revărsate-n enorme luciri, 
Pe care îngerii Tăi le-au răsfirat prea bine, 
Peste un secol, undeva, oameni noi, cu noi trăiri 
Vor privi Apusul – vor muri, plini de sine. 
Înainte ca a mea nimicnicie să mă răstoarne, 
Trist mai sunt, Doamne! 
(Am scris despre un apus de soare pe ţărmul mării, la 
Alexandria). 

(Poezii mărunte din anii 1830-1840) 
 

 
  CCRROONNIICCAA  ●●  MMEERRIIDDIIAANNEE  

TRĂIESC VIAŢA TA RENUNŢÂND LA A MEA... 
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A tunat şi ne-a adunat, dar nu cu toba, ca la celebra „Şcoală de 
literatură”, sau, ca acum, cu grămada, ci cu examen de admitere 
şi cu examen de licenţă, dat aproape la toate obiectele pe care le 
studiasem le-a lungul (şi de-a latul) facultăţii, că puteai să-ţi iei 
câmpii semantici. Cei mai buni la carte şi la note, dintre noi, au 
fost popriţi asistenţi la facultate (Viorica Sandu-Constantinescu, 
Cătălina Pletea) sau filologi, la Institutul academic de lingvistică, 
istorie literară şi folclor (I. H. Ciubotaru, Florin Faifer, Stanuţa 
Creţu, mai târziu Mircea Ciubotaru). Unii au penetrat pe unde 
(radiofonice) lungi (Nicolae Florescu, la Radio Bucureşti) sau 
medii (Grigore Ilisei şi mai jos semnatul, la Radio Iaşi);   Mircea 
Filip  a devenit secretar literar la Teatrul „Vasile Alecsandri”, 
Paul Drumaru – redactor la Editura Kriterion, 
…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gheorghe Drăgan – la Editura Junimea. Doar Nicolae Ionel, 
student şi poet strălucit, s-a înfundat undeva pe malul 
Prutului, de unde a mai ieşit doar după 20 de ani... 

Frumoşii nebuni ai promoţiei noastre au fost Cezar Ivănescu, 
Cristian Simionescu şi  Octavian Stoica. Ei – împreună cu Adi 
Cusin,  cu Stelian Baboi, cu Ioanid Romanescu – dominau Iaşul 
literar al anilor ’60, atât la propriu cât şi la figurat. Boema lor 
mergea până acolo încât îşi permiteau să repete un an, spre a-şi 
prelungi studenţia, dar şi spre a deveni colegi cu noi (cum ne 
tachinam, atunci şi mai târziu)... Au mai fost, în această 
promoţie, şi alţii, discreţi, timizi, timoraţi, care s-au afirmat – 
poate au şi sfinţit locul – în arealul lor, de-ar fi să-i amintesc doar 
pe Maria Baciu, de la Botoşani, pe George Bodea, de la 
Câmpulung, pe Anatol Ghermanschi, de la Braşov, pe Mircea 
Gutter, de la Galaţi. În mod sigur am uitat / am omis pe cineva 
dar, la 9 luştri de la absolvire, sper să fiu şi eu absolvit... 

 

Nicolae TURTUREANU 

E vremea sărbătorilor... Ziceam, altădată, că Iaşii 

sunt o adevărată Mecca a românilor, referindu-mă, mai 
ales, la vocaţia cultural-ştiinţifică a urbei de pe cele 
şapte coline, spre care afluează, de vreun veac jumate, 
mai toată junimea moldavă, şi nu numai. Mă revăd pe 
mine însumi, cu taman 50 de ani în urmă, împingând 
(simbolic) uşa masivă a Universităţii, ca să-mi găsesc un 
loc printre filologi – iubitori de logos, de cuvânt, adică. 
Mai demult şi mai încoace, facultatea asta s-a chemat/se 
cheamă de Litere, ceea ce pe mine personal nu mă prea 
satisface, de Filologie părându-mi-se mult mai sugestiv 
şi expresiv. O să-l contrariez astfel pe profesorul Liviu 
Leonte – poate şi pe alţii – absolvent de Litere 
dumnealui şi încântat când, după revoluţiunea  
decembristă, s-a revenit la vechea denumire. Dar, în 
fine, nu ăsta-i baiul. De fapt, nu-i nici un bai, ci doar 
asumarea acestui timp, ce mi se părea de neatins, când 
am devenit student şi, mai ales, 5 ani mai târziu, la 
absolvire. O să-i tulbur şi pe Grig Ilisei, pe Iancu 
Braunstein şi pe ceilalţi colegi cu vocaţie coagulantă, 
care aveau obiceiul de a suna dulcele corn al reîntâlnirii 
de promoţie, însă în toamna trecută n-au mai făcut-o. 
Sau poate că au încercat dar – ca într-o parodie de-a 
noastră la Mistreţul cu colţi de argint – „Şi cornul sună. 
Însă foarte puţin...” 

E vremea pomenirilor... „Unde sunt cei care nu mai 
sunt?” Şi mă gândesc acum şi aici, doar la profesorii 
noştri de la Filologie, cei mai mulţi dintre ei figuri 
emblematice ale almei mater  şi ale literelor: un Teofil 
Simensky, un Petre Caraman, un Gheorghe Ivănescu, un 
Alexandru Dima, un I.D. Lăudat. Primii trei – adevăraţi 
savanţi – suportau încă, în anii studenţiei mele, 
marginalizarea proletcultă, tocmai pentru că refuzaseră 
cultul omului nou, de fabricaţie bolşevică. Magistrul 
Dima, mai adaptabil la regim, plutea ca un vultur pleşuv 
peste literaturi, pe când domnul Lăudat ne descifra, cu un 
patos de amvon, tainele literaturii române vechi... Un I. 
Agavriloaie însă, ginere de Ibrăileanu, şef de promoţie 
cândva, dar socialist vulgar acum, făcea harcea-parcea 
Epoca marilor clasici, pe Eminescu îndeosebi, din care 
extrăgea, cu voluptate, „critica societăţii burgheze”... Mai 
şi ricana în contra lui Călinescu (la moartea acestuia a 
avut grijă să ne spună că „divinul critic” a fost fiul unei 
spălătorese), a lui Dima, a lui Ciopraga şi a oricui se situa 
mai presus ca el; poate că şi de aceea n-a avut acces la 
calitatea de prof., pensionându-se conf. Îl ascultam (ar fi 
trebuit să-l ascultăm!) apoi, monotonizând, pe Profesor, 
Ciopraga pre numele lui păşcănean, un domn sobru, 
inabordabil, purtând povara traumelor din ceţurile/ 
lagărele siberiene. Ceea ce noi, atunci, evident, nu ştiam, 
drept pentru care lipseam în proporţie de masă de la 
cursurile sale. Ne-a dat o lecţie, lăsând vreo 40 de corigenţi 
şi vreo zece repetenţi, fenomen fără precedent, la Filologie.  

Pe adevăratul Ciopraga aveam să-l descoperim în periplurile 
prin Iaşii vechilor zidiri sau, mai târziu, eliberat de obligaţii şi de 
complexe, la diverse colocvii şi agape, când devenea fermecător. 
Ne-a cucerit, dintr-odată, magistrul Husar, ardelean plin de 
patos, strălucitor în oralitate şi cam lipsit de relief în scripte. 

Cu el, examenul de Estetică l-am dat „pe bănci de lemn”, în 
grădină la „Casa Universitarilor”, fiind, mi se pare, prima dată 
când intram în acel lăcaş de băutură academică. Pe Husar îl 
întâmpinam cu Salve, Magistre!, iar el ne ridica nivelul cu Salve, 
maestre! Că, deh!, unii dintre noi începeau a-şi schimba porecla 
în renume... Tot acolo, la CUI, aveam să petrec, mult mai târziu, 
minunate ore cu profesorul de Romanistică, Ştefan Cuciureanu, 
domn’ Fănică între convivi, doxat, dând cu tifla convenienţelor, 
pitoresc şi 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 
Piaţa 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 
boabă... Liantul între studenţi şi profi (mă dau dezinvolt 
acum, dar pe atunci nu foloseam noi astfel de prescurtări 
liceale), liantul, aşadar, erau asistenţii, unii dintre ei abia 
ieşiţi de pe băncile facultăţii, mai mari cu doar 2-3 ani ca 
noi şi, poate de aceea, mai disponibili la un dialog 
interactiv. Plus că, cei mai mulţi aveau vocaţie literară, iar 
promoţia noastră era doldora de talente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dezbaterile, mai furtunoase ca la seminarii, se desfăşurau la 

Cenaclul Universităţii, sau la cel de la Casa de Cultură a 
Studenţilor, coordonate acestea, succesiv / alternativ, de Mihai 
Drăgan, de I. Constantinescu  sau chiar de magistrul Husar.  

Uneori mai apărea pe-acolo un Ion Apetroaie, chibzuit în 
toate, sau un Adrian Voica, timid cu înflăcărări bruşte.  

În timp ce un Gavril Istrate, decan longeviv, aproape 
centenar acum, ne introducea cu scrâşnete în Istoria limbii 
române, un bucovinean, tânăr şi neliniştit, Ilie Dan, ne făcea 
simpatică o materie aridă, Gramatica istorică. 

Gramatica propriu zisă o descifram cu moş Gafiţanu şi cu I. 
Nica, devenit mai apoi, ataşat cultural prin Costa Rica... Ne 
fascinau, însă, asistentele-n floare, de-ar fi să le amintesc doar pe 
tragica Elena Stângaciu (soţia efemeră a pictorului 
Gonceariuc), pe unduitoarea Luminiţa Chelaru (devenită 
Fassel), pe Elvira Sorohan, jderoaica numită, după benchiul 
nostim dintr-un obraz...  Iară noi?!... Cum vă spuneam, o 
promoţie doldora de talente. ………… 

„mai suna‐vei dulce corn...?” 

...cu valiza mea 
de lemn... 

 
 

Auzim, adesea, în împrejurări dintre cele mai diverse: „cei mai 
frumoşi ani au fost anii studenţiei”. Recurenţa acestei mărturisiri 
confirmă un mare adevăr, care vine atât pe calea oralităţii, cât şi a 
scrisului de când există viaţă studenţească. Cei mai frumoşi ani sunt 
anii studenţiei. Atunci trăim altfel, într-o libertate care ne aparţine şi pe 
care singuri ne-o  „reglăm”, după cum ne este structura, firea. Şi 
aceasta, chiar dacă „timpurile” nu sunt favorabile, cum este şi cazul 
nostru, al celor care am studenţit în „deceniul obsedant”, când dubele 
negre umpleau închisorile cu „duşmani ai poporului”, în realitate 
oameni superiori, reprezentativi, care veneau din regimul monarhic şi 
constituţional şi care trebuiau exterminaţi, fiind socotiţi incompatibili cu 
regimul comunist. Studenţia este prima etapă a maturităţii, când ne 
definim ca oameni şi ne formăm pentru viaţă, ne îndrăgostim (serios, 
matur!) şi ne proiectăm viitorul. Sunt ani trăiţi plenar, de ei ne vom 
aminti toată viaţa, chiar dacă au fost şi cu lipsuri (nu puţine) şi cu 
(unele) necazuri. Am venit la Iaşi, „ca să mă fac domn” (cum spunea 
tata, Grigore Toderaşcu), în septembrie 1957. Am venit cu o valiză de 
lemn, frumos făcută şi vopsită cu „Duco” în Atelierul Depoului C.F.R. – 
Adjud. De toate s-a îngrijit tatăl meu, ceferist în amintitul depou. Pe 
parcursul studenţiei aveam să realizez ce piesă importantă era „valiza 
mea de lemn”. O piesă multifuncţională. Când era aglomerat în tren, 
stăteam pe valiză (valiza-scaun). La coadă, la „Serviciul Social”, pentru 
un loc în cămin („Serviciul Social” era în holul principal, la intrarea în 
Universitate „pe la statuia lui Xenopol”, unde este acum Amfiteatrul „M. 
Kogălniceanu”) stăteam cu orele, uneori rămâneam pentru a doua zi. 
Obosit, stăteam pe valiză. Dacă mi se făcea foame stând la rând, 
scoteam din valiza de lemn ce-mi pusese mama, de obicei un pui fript, 
ouă fierte (bine) şi colăcei făcuţi pe vatră, la cuptor. Mă asociam cu un 
vecin „de coadă”, tot cu valiză de lemn, foloseam una din valize drept 
scaun pentru amândoi, iar pe cealaltă drept masă, tot pentru amândoi: 
o puneam pe genunchi şi pe ea bucatele noastre (valiza-masă). 

 

 

CCRROONNIICCEE  ȘȘII  AANNAACCRROONNIICCEE   

Se întâmpla să nu ajung la ghişeu pentru un loc în cămin în prima zi 
şi atunci dormeam (!?) în Gara C.F.R., în Sala de aşteptare. Pândeam un 
loc pe bancă atunci când cineva se ridica să plece la tren, mă aşezam, 
iar valiza pusă pe genunchi devenea pernă (valiza-pernă). 

Cozile acestea obositoare şi dezonorante, care se terminau, în primii 
doi ani de facultate, cu o cazare „doi în pat” (astăzi s-ar fi făcut speculaţii 
şi s-ar fi vorbit imediat despre „un cuplu”...; atunci trăiam într-o normalitate 
desăvârşită), erau „rezervate” mai cu seamă studenţilor nebursieri. 
Bursierii, cei cu „burse de Sfat Popular” în special, aveau totul asigurat, 
rezervat şi nominalizat. Nedrept era că mulţi dintre nebursieri erau 
studenţi foarte buni, premianţi, nominalizaţi în Aula „Mihai Eminescu” la 
deschiderea cursurilor pentru noul an academic. Studenţii foarte buni nu 
aveau bursă din două motive. Cei cu părinţi salariaţi, pentru că retribuţia 
acestora depăşea „plafonul”, special fixat la un nivel modic, ca să poată fi 
uşor depăşit. Fiii de ţărani, pentru că părinţii erau fie „înstăriţi”, fie că 
refuzau să se înscrie în „Gospodăria colectivă”, replica românească a 
Colhozului rusesc. Aici mă încadram şi eu. Tatăl meu, Grigore 
Toderaşcu, avea o situaţie socială „nedefinită”. Era şi muncitor ceferist şi 
ţăran cu gospodărie, vite, atelaje, pământ şi vie. El a refuzat, permanent, 
să se înscrie la „colectiv” („colhoz”, spunea el, întotdeauna). De aceea, 
întreaga studenţie, vreme de cinci ani, eu nu am avut bursă. Din anul al 
III-lea, mi s-a acordat o bursă pentru merite profesionale, în valoare de 50 
de lei, exprimată valoric în cărţi, pe care mi le alegeam singur de la 
Librăria Universităţii. Acestea au format nucleul bibliotecii mele de astăzi, 
ajunsă acum la câteva mii de volume. În februarie 1962, înainte de a 
pleca în vacanţa de iarnă a anului V (atunci nu ni se dădea vacanţă la 
sărbătorile de iarnă, pentru că erau „sărbători religioase”, ori noua 
orânduire, comunistă, cultiva ateismul), am fost chemat la „Cadre”, la tov. 
Batcu, tâmplarul ajuns şef (de fapt, stăpân!) pe situaţia şi statutul 
universitarilor. Tov. Batcu mi s-a adresat în următorii termeni, pe care îi 
reproduc exact, nefiind greu de reţinut: „Tov. Toderaşcu, te duci acasă şi-i 
spui tatălui tău, că dacă nu se înscrie în gospodăria colectivă nu vei intra 
în examenul de stat. Ai înţeles?”. Pus în faţă unui asemenea verdict, tata 
a făcut imediat cerere de înscriere la „colhoz”, o cerere „de bună voie şi 
nesilit de nimeni”. Mi s-a eliberat şi o adeverinţă pe care, la întoarcerea 
din vacanţă, am depus-o la „Cadre”. De altfel, în martie 1962, s-a anunţat 
oficial, cu mândrie şi satisfacţie, că în România „procesul de colectivizare 
a agriculturii s-a încheiat”. 

 

Şi că, acest succes va schimba total soarta satului românesc. Şi, cu 
adevărat, i-a schimbat-o. Consecinţele se văd şi astăzi. Satul românesc 
stă să moară şi, odată cu el, o tradiţie de secole. 

Când, la absolvirea Facultăţii, am plecat la armată (pentru trei luni), 
valiza mea de lemn m-a urmat. Acolo, o astfel de valiză, cu lacăt, era 
obligatorie, pentru că, dincolo de obiectele personale, la loc sigur, sub 
cheie, se ţineau şi unele accesorii militare, precum, bunăoară, vergeaua 
pentru curăţat carabina, care dispărea uşor şi se „completa”, la fel de 
uşor. Valiza de lemn avea acum un rol covârşitor: era „în slujba patriei”. 
Când (încă un când) „am devenit domn”, aveam valiză de carton, geantă 
„sport”, de umăr, balonzaid „cu tighel” şi pantofi „de 210” (până atunci 
avusesem numai „de 113”), valiza mea de lemn s-a întors de unde a 
plecat, la Urecheşti „sur Trotuş”. Am rugat-o pe mama mea (moartă în 
2007, la 90 de ani) s-o păstreze. Era pentru mine o amintire din „cei mai 
frumoşi ani”. Şi mama a păstrat-o. A ţinut în ea fulgi de găină, ca să 
„prefacă” pernele. Aşadar, valiza studenţiei mele, valiza de lemn 
multifuncţională: valiză-scaun, valiză-masă, valiză-pernă, valiză „în slujba 
patriei”, valiză-„gazdă de fulgi”. Valiza de lemn a studenţiei mele, din anii 
de lipsuri de după război, foamete, ani de colectivizare, de „cote 
obligatorii” pentru ţărani, cote în cereale, care luau drumul „Răsăritului 
eliberator”, conform obligaţiilor de armistiţiu, ani de exterminare a elitei 
politice şi intelectuale care venea din regimul monarhic. Am trecut prin 
acei ani împreună cu valiza mea de lemn, bună la toate. 

 

Ion TODERAȘCU 

„Casa Universitarilor” Iași 
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EECCHHIIPPEE  MMAARRII,,    
EECCHHIIPPEE  MMIICCII!!  

 

Unul dintre cele mai ridicole locuri comune ale 
comentatorilor de fotbal de la emisiunile tv. bucureștene 
este împărțirea echipelor în mari și mici. Cele mari sunt, 
firește, cele trei „capitaliste” – Steaua, Dinamo și Rapid. 
Nu le poate scoate nimeni din cap această prostie care, 
când vorbesc, le umflă pieptul și le bulbucă ochii de 
aroganță. Când Steaua a bătut la Cluj cum a bătut 
(spectatorii clujeni i-au acuzat pe ai lor că „au stat 
capră!”), ecranele tv. au fost pline ore și zile în șir cu 
acest „excepțional eveniment”, de parcă Steaua ar fi 
câștigat cupa mondială! Li se induce, astfel, jucătorilor o 
falsă stare de superioritate care e mai păguboasă decât 
funciara lor mediocritate. Dar televizoriștii o țin pe-a lor 
chiar și atunci când evidența le dă peste ochi cu dosul 
palmei: Dinamo ia o bătaie soră cu moartea de la 
Sportul studențesc (ca și Oțelul, de altfel), Rapidul 
pierde la Chiajna. Degeaba, nimic nu-i poate convinge 
că, de fapt, fotbalul nostru e... o apă și-un pământ, egal 
cu el înuși în micime, fără forme de relief, fără contur și 
fără strălucire. Toate întâlnirile internaționale ale 
echipelor românești „mari” sunt adevărate catastrofe. 
Degeaba, cei „mari” rămân „mari” pentru gândirea pitică 
a comentatorilor. Ei fac din câte un fotbalist mai răsărit 
vedetă europeană. Acu, cică Chiricheș ar fi cel mai bun 
fundaș (dreapta sau central) din Europa! Dea Domnul să 
fie, dar am mai văzut noi din ăștia. Vi-l amintiți pe 
Contra? Și el a fost urcat pe podiumul laudelor tv. ca 
fundașul dreapta cel mai bun din lume! Și ce s-a ales? 
Laudele exagerate l-au târât încet-încet în jos, l-au 
avalat mereu până s-a întors acasă cu nasul plecat. Dar 
Mutu? Ba că e briliant, ba că are geniu. De fapt, ce are? 
Are, desigur, ceva talent, dar n-are multe altele, minte 
mai ales și caracter – adică fond. Aici greșesc 
comentatorii, argumentând datul minim și neglijând 
fondul. În optimizarea fondului jucătorilor noștri nimeni 
nu face nimic; nici antrenorii (pentru că și ei sunt la fel), 
nici conducătorii de cluburi, nici managerii (toți fiind prea 
ocupați cu numărarea banilor) nu înțeleg că nu numai 
picioarele sunt importante la un fotbalist, ci și capul. Nu 
degeaba zice un proverb că „unde nu e cap, e vai de 
picioare!”. Iar capul se formează, știe oricine cum. 
Celor care nu știu le spunem noi: șapte ani de acasă, 
școală, un pic de cultură; numai acestea pot nutri 
talentul nativ, iar fără acestea nici un jucător, oricât de 
talentat, nu va ajunge mare. Și cum la noi toate 
acestea sunt neglijate, nu vom avea niciodată echipe 
mari, nici chiar ... în București; toate vor rămâne așa 
cum sunt, adică mici, mici de tot.  

Dar mai sunt și alte cauze care țin echipele noastre 
în subsolul fotbalului european. Una dintre acestea e 
managementul deficitar. Și aici lipsește capul. Vreți un 
exemplu? Iată-l: a fost adus la Rapid un fotbalist 
(argentinian, parcă), Sotelo. L-a adus Copos fără 
acordul antrenorului. O fi bun, cine știe! Dar dacă în 
Spania nu a fost primit nici măcar la o echipă de liga a 
doua (ultima în clasament!) și în Italia tot așa, cum 
putem noi crede că Sotelo va contribui la susținerea 
calificativului „mare” pentru echipa Rapid? Ce fel de 
echipă mare poate fi aceea care culege ciurucurile de 
prin toate pârloagele europene sau sud-americane?  

Așa că mai lăsași-ne în pace, domnilor comentatori 
tv., mai lăsați-ne în pace cu echipele mari și mici!  

Și mai au, aceiași domni, încă o marotă: demisia. 
Imediat ce pierde un meci, antrenorul e întrebat: „Vă dați 
demisia?” Acum, cei mai „anchetați” în această 
chestiune sunt Dorinel Munteanu și Răzvan Lucescu, 
dar vor intra în colimator și Liviu Ciubotariu, poate și Ilie 
Stan. Uităm, iarăși, ceea ce ne spune înțelepciunea 
populară: „Schimbarea domnilor – bucuria nebunilor”. 

 

* 
 

Am văzut, deunăzi, meciul CSMS-ului cu Dinamo II. 
Vai, vai, vai! 

Au jucat rugbiștii români – Stejarii, ce mai! – cu o 
echipă de colea, adică echipa Spaniei. Vai, vai, vai! 

Am citit într-o gazetă despre isprăvile unui fotbalist 
român, Denis Alibec, dat afară de la o echip belgiană 
(Mechelec). Vai și iară vai! 

Am citit, în altă gazetă, despre mafia pariurilor în 
sport. Ei da, așa mai vii de-acasă! Înseamnă că în 
sportul românesc tot este ceva care merge bine! 

 

 

Stelian OBREJA 
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E MARTIE, şi sunt 29 de ani de când 
a murit Nichita Stănescu. O restitituire de o 
clipă, realizată de Ileana Mălăncioiu (într-
un interviu  din revista „Clipa”, de la 
Chişinău, reluat de „Apostrof”): „Nu mă 
pot lăuda că l-am cunoscut pe Nichita 
Stănescu, fiindcă l-a cunoscut toată lumea. 
Mă pot lăuda în schimb că pe vremea 
amorului său legendar cu Gabriela 
Melinescu (de care mă leagă cea mai veche 
şi mai frumoasă prietenie literară) mă 
invitau uneori în mansarda lor cât un cuib 
de vrăbii şi serile petrecute acolo împreună 
cu ei ţineau prin ele însele de poezie. După 
plecarea din ţară a Gabrielei, m-am întâlnit 
cu Nichita mai rar. În anul cutremurului, 
când am fost angajată temporar la 
Animafilm, l-am căutat să-i spun că un 
regizor de acolo ar vrea să facă un film 
după un poem al lui. Mi-a propus să ne 
vedem a doua zi la el acasă, pe la ora 11, 
pentru a putea vorbi în linişte. Când am 
ajuns, casa era deja plină de musafiri 
nepoftiţi şi fiecare îi adusese câte o sticlă 
de vodcă, deşi se ştia că doctorii i-au 
interzis să mai bea. Am fost întâmpinaţi de 
o bruneţică nostimă, pe care Nichita a 
prezentat-o: „Colaboratoarea mea”. Am 
înţeles că juca rolul de secretară a lui, 
pentru că ne-a înregistrat într-un caiet şi ne-
a întrebat în ce problemă îl căutăm. După o 
vreme am întâlnit-o, ducând un câine în 
lesă pe Calea Victoriei. Întrebând-o ce face 
Nichita, despre care aflasem că e grav 
bolnav, mi-a răspuns: „Nu ştiu, că nu mai 
colaborez cu el”. Atunci m-am gândit, ca şi 
acum, că fără erorile lui, făcute cu graţie şi 
generozitate, Nichita nu ar fi fost el însuşi 
şi că nu întâmplător era iubit cu ele cu 
tot.(…) La moartea lui, Virgil Mazilescu, 
care până nu demult îl nega, a spus că l-a 
atacat convins că nu i se poate întâmpla 
nimic din cauza asta, fiindcă este 
nemuritor, şi a făcut penitenţă, mergând la 
înmormântare îmbrăcat sumar, deşi era un 
ger de minus 17 grade. Absenţa lui Nichita 
a fost resimţită de noi toţi la fel de acut ca 
şi prezenţa lui, de care nu se putea face 
abstracţie. După 1989, au existat şi critici, 
altfel stimabili, care şi-au pus numele în joc 
pentru a-i demola statuia, dar au fost siliţi 
să înţeleagă că nu te poţi pune cu dragostea 
cititorilor pentru cineva. Vrei, nu vrei, 
trebuie să aştepţi să le treacă. Oricum, ceea 
ce contează în ultimă instanţă este că, în 
România, după Nichita nu se mai scrie 
poezie ca înainte de el.” 

 

* 
DEDEMAN şi publicitatea stradală e 

o bucurie a gândului nostru îndopat cu 
manele. La ce altceva te poţi gândi, când, 
din goana adormită a unui autobuz, citeşti 
pe un panou uriaş: „Te-aş lipi să stai cu 
mine. Adeziv îţi dau mai bine”. Aş 
continua, inspirat fiind de zborul de inimi 
şi inimioare din jurul textului cu vizibilitate 
maximă: Şi-ntr-un prea feeric joc/ inimi 
roşii fac poc-poc/ Pe-o faianţă cu un 
cioc/Să ne fie cu noroc. În dragoste 
adezivă. Mai merg o staţie, din nou un 
panou Dedeman ne alungă somnolenţa: 
„şi-o cană de cerneală plină de buimăceală – 
că e bună la lipit şi la drăgostit”. Buimăcit 
total citesc şi preţul, vine semaforul, cobor în 
Elena Doamna şi-mi taie calea o altă mostră 
de creativitate: „Tare-mi place dragostea – 
De-aia-ţi cumpăr o vopsea”. E bună, 
domnule, vopseaua costă doar 11 roni, în 
timp ce un buchet serios de flori care să 
rimeze cu dragostea bate în 50. Calcul   care 
nu mai merge şi cu ultima „perlă”: 
„Romantismu-i desuet, mai bine îţi iau 
parchet.” Scump, prea scump, romantismu-i 
infinit mai ieftin.  

M O M E N T
 

MY APA GURA, exact aşa citesc pe o 
etichetă de preţ minimal aflat deasupra unei 
sticle de 500 de grame, expusă în raftul de 
cosmetice la „Billa”. Prin anii ’75 ai 
secolului trecut, am zâmbit când am auzit că 
francezii au legiferat apărarea limbii proprii 
de invazia celei engleze. Noi cum ne vom 
descurca însă în contextul multilingvistic 
care ne asaltează pe stradă,  în media, în 
conversaţii chiar. Că nu suntem geniali cu 
toţii. Aşa că te voi iubi ,limbă română, serv 
devotat şi fidel îţi voi rămâne. 

 

* 
 

FESTIVALUL NIPON HINAMA-
TSURI, desfăşurat pe 11 martie(nefericită, 
alegerea datei), între orele 11 şi 19, în Sala 
paşilor pierduţi, Universitatea „Al.I. Cuza”, 
organizat de Asociaţia româno-niponă 
HIMAWARI, a reunit pasionaţi ai artei  şi 
culturii japoneze de toate vârstele. 
Cuvântul de deschidere l-a rostit un 
profesor universitar din Tokyo, în limba 
română parţial, fapt care a tuşat asistenţa 
zâmbitoare. Au urmat dansuri tradiţionale, 
dar aglomeraţia din faţa scenei improvizate 
şi, mai ales, numărul exagerat de decibeli 
adunat de exemplificarea muzicală au 
împiedicat mulţi amatori să cunoască,în 
direct, ritmurile nipone. Răbdarea  
oamenilor din Ţara Soarelui Răsare a fost 
probată  în Workshop-ul Origami, ca şi în 
cursurile de „Îmbrăcare Kimono”, 
„Îmbrăcare Yukata”, spre care participanţii 
s-au îndreptat cu interes , ca şi  jocurile de 
poezii cu formă fixă Haiku şi Tanka. 
Aceasta din urmă este cea mai veche formă 
de poezie niponă. Un exemplu de tristeţe 
sobră: „Pe nisipul alb/ Al plajei unei mici 
insule/ De pe Marea de Est/ Eu cu faţa 
brăzdată de lacrimi/ Mă joc cu un crab”. 
Denumit şi Festivalul Piersicilor, dar şi al 
Păpuşilor, celebrat întotdeauna în 3 martie, 
HINAMATSURI prilejuieşte expunerea 
unui set de păpuşi reprezentând familia 
imperială, în casele în care trăiesc fete. Tot 
atunci, fetiţele au ocazia de a cânta şi dansa 
în ritmurile unui cântecel special: „Să 
aprindem lampioane/ Oferim flori, flori de 
piersic/ Muzicienii de la curte cântă la flaut 
şi tobe/ Astăzi este plăcutul Hinamatsuri”. 
Iar părinţii beau sake, gustă hina-arare, 
biscuiţi de soia, sau ushiojiru, supă de 
moluşte încă în carapace, ele reprezentând 
simbolic unirea perfectă a unui cuplu. 
Linişte şi pace , o împăcare cu noi şi lumea 
nebună din jur, ne aduce cultivarea, 
neuitarea tradiţiilor. 

 

* 
EUROPENIZAŢI ÎN SALARII şi 

dividende, în răstoaca afacerilor din care 
singurii înmlăştinaţi posibili se întâmplă să 
fie câte un acar Păun, parlamentarii traduc 
de-a lelea, după ureche, legi, norme, 
parascovenii de pe alte meridiane. E 
uiumul lor de Gâgă Europenensis cu ieşiri 
în stamba microfonului public sau la gazeta 
de perete a canalelor de deversare 
imagistică. Depoluaţi incomplet (prin 
spulberarea industriilor fostului regim) au 
descoperit autodafeul grătarelor, iminentul  
pericol al acestora în accentuarea efectului 
de seră şi în schimbarea polilor.Vom 
importa cât de curând avertizoare de fum 
UE fabricate în Taiwan, Singapore şi alte 
ţări continentale, pentru a le implementa în 
zonele cele mai expuse riscului. 
Complementar s-ar mai putea institui un 
impozit pe cârnaţi, fleici, ficat şi alte 
perisabilităţi crematorizate la fiecare sfârşit 
de săptămână. Mai nou, nu ştiu care, că nu 
interesează persoana, a descoperit că legii 

interzicerii  fumatului în spaţii publice i s-ar 
putea anexa, cum apendicele, adică natural, 
interzicerea fumatului casnic. Desigur, în 
spatele acestor aparente inepţii, cum vor să 
le prezinte unii rău-voitori, se ascunde 
proiectul generos al creării de noi locuri de 
muncă: gardieni de grătar, gardieni de fum 
– inclusiv tabagic, Gărzii Depoluante 
asigurându-i-se măcar o Agenţie Naţională 
sau un Minister Depoluator. Bugetul va fi 
asigurat din amenzile colectate, corectate, 
recorelate, funcţie de raportul leu-euro, leu-
liră, leu-dolar, leu-leu, leu-leoaică.  

 

* 
„OBRAZNICUL MĂNÂNCĂ praz-

nicul!” Cu această deviză adânc săpată pe 
frontispiciul Casei Poporului reiterez 
parcursul glorios al câtorva personaje 
exilate sau înlănţuite de fotoliile celor două 
camere ale legislativului autohton ba, colac 
peste pupăză, la Parlamentul European. Şi 
cum politica e o treabă grea şi murdară 
(lectură permisivă dintr-un articol datat 
1886) aleşii au obţinut şi un supra-spor 
bănesc al ruşinii (aşa cum prin ’56 primeau 
gunoierii profesionişti). Dar obrazul le este 
pupat în contra-balans  de clauza de 
imunitate care, din nefericire, nu a fost 
extinsă şi la ilegaliştii de tip nou – 
revoluţionarii de Mizil, Tupilaţi sau 
Călmăţui. Dar nu asta contează în acest 
moment. Personal, cum am declarat cu 
mâna pe o hârtie de 100 €, îl iubesc pe Dan 
Diaconescu, iniţiatorul de geniu periferic al 
serialului fluviu cu moarta-n păpuşoi şi 
superbele dialoguri conduse haios pe 
deasupra sicriilor descoperite unde le-a 
descoperit. Vestea că şi-a înfiinţat, ca 
martir al CNA-ului, un popor personal, 
Poporul Dan Diaconescu şi un partid 
personal, Partidul, m-au umplut de 
mândrie demografică dar şi de o 
răscolitoare gelozie ca fost iniţiator al 
recompunerii unui partid al Druizilor sau al 
Carpilor sau Costobocilor aşa cum UDMR-
ul şi ce alte popoare sunt prin parlament. 
Cum spuneam, vestea m-a făcut să alerg la 
cimitirul de maşini unde un alt mare 
admirator al Poporului Da-Di, fost publicist 
analist, lucrează cu un sfert de normă la 
dezmembrări. L-am găsit  într-o baltă de 
lacrimi deasupra căreia, sub formă de 
bărcuţă, naviga portretul preşedintelui 
trufanda. „E jale, a scâncit amicul. S-a 
condamnat  la execuţie prin DNA”. Şi mi-a 
împins „programul” de guvernare 
prezidenţială al noului partid al sus 
numitului Popor Da-Di, adnotat: 20.000 € x 
10 milioane de români care deschid o 
afacere  egal 200.000.000.000 €; Spor de 
salarii şi pensii din alte surse decât bugetul, 
presupun, alte zeci de miliarde; Compen-
sarea taxelor pe care cetăţenii  nu le vor 
plăti dar care sunt necesare formării 
bugetului – alte zeci miliarde; Plata unor 
subvenţii de supravieţuire pentru parla-
mentarii şi miniştrii care nu vor mai fi 
salarizaţi – alte zeci de miliarde; Etc., etc., 
etc... În concluzie, icneşte amicul, ori că 
Dan exploatează pe neve Roşia Montană, 
ori că este moştenitorul secret al lui 
Rotschild, ori că că, ori că că. Mă uit la 
desmembratorul de partid: râde câş, în 
guturai de cinci batiste. Gripa. Lipsa de 
imunitate. Şi, mai zice el, dacă Poporul 
Da-Di trage din urnele naţiunii ceva lozuri 
câştigătoare, că de fraieri nu ducem lipsă, 
ăsta nici gripă, nici alţi viruşi n-o să mai 
aibă, c-o pune de-o imunitate parlamentară 
ce n-a văzut Parisul. La noi e altfel… 

  
N. IRIMESCU  
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