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DESPRE CĂRȚI 
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Nicolae TONITZA, Crizanteme galbene 
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SERGIU CELIBIDACHE între realitate și jocul ipotezelor 
un interviu cu actorul francez de origine română 

JULIAN NEGULESCO 
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EVTUȘENKO LA IAȘI 
 

„În anii ’60 am trecut pe acolo. Tovarășii m-au cazat la cel mai bun hotel. Din 
banii pe care-i câștigasem publicând versuri am cumpărat vin roșu românesc, puterea 
ursului. Iar noaptea am împărțit-o cu cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o 
vreodată. În timp ce ne iubeam pe canapea, portretul lui Gheorghe Ghorghiu-Dej s-a 
desprins din perete și ne-a picat în cap. Mi-am dat seama atunci că semnul acesta e de 
bun augur și că dragostea învinge orice dictatură. De aceea nu m-am mirat când mai 
târziu a picat zidul Berlinului, apoi comunismul... Iașul a fost primul oraș străin pe 
care l-am vizitat. Aș vrea să-l mai revăd...”                                                     (pag. 22)  

 

POEME DE 
EVGHENI 

EVTUȘENKO 

(pag. 4) 

Î n  corpu l  rev is te i ,  n r .  7  a l  
Sup l imentu lu i  ARS LONGA 

accent LIGA 
MÂINII STÂNGI 

În fascinanţii ani ’90, tot felul de partide, 
fundaţii, asociaţii, ligi apăreau ca, vorba ceea, 
ciupercile după ploaie. Dar, pe atunci, convingerile 
(politice, culturale, religioase) erau, parcă, mai 
radicale şi mai consecvente.                              (pag. 3) 
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scrisoare de peste râu 
 

MIEREA DIN BIBLIOTECĂ 
 
 

Pentru mine biblioteca a fost întotdeauna locul care m-a ademenit şi 
unde mi se părea că se întâmplă mistere. Din momentul când am 
împrumutat prima carte, demult, acest altar al Cărţii mi-a devenit locul 
spre care m-au adus paşii, dar mai ales inima. De aceea mă doare 
sufletul când aud că se închid biblioteci. La ţară, îndeosebi, sunt 
comasate din lipsă de bani. Dar, când aflu despre astfel de dispariţii, am 
impresia că se loveşte în copilăria mea, care a descoperit lumea, cu 
toate ale ei, în acest spaţiu. E sărăcită, îmi închipui, şi Copilăria copiilor 
care cresc azi, e privată inima satului de cel mai frumos dar: Cartea. În 
acest sens, m-a impresionat gestul unei bibliotecare de la noi care, 
atunci când a fost anunţată că, din anumite motive, biblioteca 
publică la care lucra, va fi închisă, a dus cărţile la ea acasă, le-a 
instalat în „Casa Mare”, după care a anunţat oamenii din sat că pot 
veni să împrumute cărţi când doresc. Gestul acestei femei se 
cheamă nu doar dragoste necondiţionată faţă de Carte, ci şi faţă de 
oamenii în mijlocul cărora vieţuieşte. 

Şi cât de mult mă bucur când aflu, că undeva, oriunde, în satele sau 
în oraşele noastre, s-a mai deschis o bibliotecă! Când, în anii ’90, au 
început a fiinţa  biblioteci cu patroni spirituali dincolo de Prut, în Ţară,    
mi-am zis că acestea vor fi punţile care ne vor uni şi care vor înlocui 
sărbătoarea reîntâlnirii pe poduri de flori, cu poduri de carte. În aceste 
focare culturale se va păstra şi va înflori sufletul Neamului... 

Într-o zi, uitându-mă la blocul înalt, din spatele Bibliotecii Târgu-
Mureş (cartierul Râşcani), involuntar am asemănat-o cu un melc care-şi 
duce casa în spate: omnia mea, mecum porto! Iată averea cea nevăzută 
din care cine se înfruptă, se îmbogăţeşte. Sunt sigură că aura emanată 
de Bibliotecă îi învăluie şi-i dăruieşte şi pe locatari. Ei nici nu realizează 
cât sunt de norocoşi prin faptul că au la temelie o Bibliotecă. Dacă ar 
înţelege toţi! Biblioteca, în ultimul timp, a devenit un loc al miracolelor.  
M-am convins de acest fapt, când într-o Bibliotecă dintr-un sat mi s-a 
spus că albinele au făcut ştiubei în soba Bibliotecii. Au adunat mierea o 
vară întreagă şi au depozitat-o alături de cărţi. E ca o metaforă, ca un 
simbol această întâmplare! Acesta o fi rostul Bibliotecilor, cred eu... 

... Şi o altă întâmplare, despre 
 

un f rate geamăn. . .  
 
Chiar şi atunci când doar îţi bănuiam existenţa, fiinţa mea se 

gândea la tine, tânjea după tine. Şi deseori vorbeam în gând lucruri pe 
care nu puteam nici să le şoptesc. Ca un ventriloc discutam cu mine. Din 
copilărie mă mirau multe: de ce, bunăoară, când se lăsa noaptea, părinţii 
mei porneau radioul – un aparat mare cu două baterii voluminoase – şi 
ascultau cu mare interes ce le spunea cineva nevăzut, din departe... 
Clătinau din cap şi presupuneau: „Poate că se vor întoarce în 
primăvară!” Apoi aşteptau toamna, altă primăvară... Cine trebuia să 
revină aşa,  nu puteam pricepe! Abia acum îmi dau seama că era vorba 
de Tine. Spera bunica să-şi revadă fratele, visa bunicul să-şi mai vadă şi 
el fratele (unul ajuns la Bucureşti, altul la Iaşi)... Dacă se auzea poarta 
sau o bătaie în uşă, imediat schimbau postul şi puneau muzică veselă, 
ca oaspetele nedorit să nu-şi dea seama că ei (părinţii mei şi bunicii) 
aşteaptă pe cineva de cine ştie unde... 

Aşteptarea a crescut odată cu mine. Mai întâi am înţeles că sunt 
lucruri pe care poţi să le vorbeşti acasă, dar care la şcoală e mai bine să 
nu le spui. Apoi, am ajuns şi mai mare, la facultate. Aici, pe-ascuns, 
citeam anumite cărţi, deseori se făceau razii prin căminul studenţesc şi 
dacă nu erai precaut să-ţi ascunzi comoara (cărţile interzise), nu păţeai 
mare treabă, pur şi simplu, zburai de la facultate şi deveneai un nimeni.  

Cu pecete pe frunte pentru toată viaţa. Un pierdut... Deşi erai 
acelaşi! Dar tinereţea e ne/cuminte. Toate câte i se interzic vrea să le 
aibă şi din tabuuri se hrăneşte ca din cele mai delicioase bucate. Astfel, 
câte unul, mai curajos, dar şi mai vânjos, era delegat la Odesa sau la 
Cernăuţi, pentru a cumpăra combustibil pentru curioşi şi aventurieri: 
cărţi! Altfel de cărţi decât cele din care învăţam. De multe ori nu conta 
subiectul, autorul – conta să fie scrise cu o anumită grafie, care părea că 
ne mângâie sufletul când o citeam... Erau mesajele venite de la Tine. 
Erau semnalele că-mi auzi aşteptarea şi eu, la rându-mi, îţi răspundeam 
prin aviditatea cu care le citeam. Şi nu doar eu – şi alţii, mulţi. Printre 
care, neapărat se strecura un turnător. 

Dar noi nu-l ştiam. Spre norocul şi nenorocul nostru. El îi trecea    
într-un catastih pe toţi amatorii de asemenea cărţi şi transmitea informaţii 
despre ei undeva, ştiam prea bine unde... 

Tot la facultate, câţiva dintre noi ne-am făcut ghizi-translatori la biroul 
unional de turism zis „Sputnic”. Urma să însoţim grupuri de români (pe 
atunci nici nu îndrăzneam să gândim că am fi şi noi români). Eu am 
acceptat dintr-un singur motiv. Deşi exista şi un altul. Unul pentru toate 
urechile era că doream să călătoresc (slăbiciunea mea de totdeauna!). 
Dar în realitate voiam să fiu alături, să ascult, să savurez dulcea limbă 
românească. Deşi eram instruiţi cum să ne comportăm, cât de precauţi să 
fim, ca să nu ne lăsăm... provocaţi, când ne vedeam înconjuraţi de 
români, uitam de toate avertismentele şi ne simţeam pe tot parcursul 
călătoriei români (nu doar în suflet). Cântam cântece pe care le ştiam de 
la părinţi, ne aminteam de trecutul ascuns în cărţi. Ştiam că şi în grupul de 
turişti erau, dacă nu mai mulţi, apoi măcar un turnător. Puteai să te arzi 
dacă îţi descria comportamentul într-o declaraţie. Mie nu mi s-a întâmplat, 
deşi trebuie să fi avut şi eu un dosar la securitate. Ca toată lumea bună. 
Dar era bine mai bine să nu nimereşti în vizorul securiştilor...   

Au fost! Toate. Dar am înţeles că Cineva, poate Dumnezeu, poate 
vreun sfânt Apostol căruia i s-a făcut milă să ne vadă cu inima 
înjumătăţită, m-a întâlnit într-o bună zi cu Tine, făcându-mă să înţeleg cât 
de dor ţi-a fost, dar mai ales să-mi dau seama cât de mult am tânjit eu 
după acest dor şi cât de mult am aşteptat să ne revedem. Numai că, 
atunci când mulţi ani aştepţi ceva, când se întâmplă, nu e uşor, nu e 
simplu. E de parcă am renaşte fiecare în parte, dar şi împreună...  

 
Claudia PARTOLE 

Chişinău, 27 iunie 2012 

 

ELECTRIFICAREA ŞI 
PÂRLEAZUL 

 

Ura dintre urşii care au luat stupii cu miere cu tot este „aproape 
canibalică”. Locul lor ar fi în cuşti bine păzite. Cu unul singur pe targă, nu 
rezolvăm nimic. E o tragedie. Nu-mi permit să comentez. Dacă legea ar fi 
fost în mâna mea, pentru subminarea economiei naţionale, i-aş fi 
confiscat averea toată. Inclusiv cea de la mătuşă Tamara. L-aş fi lăsat 
liber, fără arme, şi doar cu bani de metrou în buzunar. Aşadar, să ne 
îndreptăm atenţia spre o descoperire epocală: Institutul de Economie 
Socială şi Institutul pentru Cercetarea Calităţii Vieţii din cadrul Academiei 
Române au dat publicităţii studiul potrivit căruia, în mediul rural un milion 
de oameni sunt extrem de săraci şi muncesc cu ziua. Trei sferturi trăiesc 
în condiţii precare, 37% nu au nicio formă de remuneraţie sau plată în 
natură şi peste 36% sunt pe cont propriu. Bineînţeles, alambicatele 
constatări vor rămâne la dosare. Alta este problema pe care o  cunosc 
cele două instituţii, dar şi Guvernul: electrificarea gospodăriilor şi satelor 
din ţară, aflată tot pe hârtie. În mileniul trei, montarea unor stâlpi şi a unor 
fire conducătoare de electricitate este pentru guvernaţii noştri echivalentă 
cu trimiterea unei rachete pe Marte. O normalitate a civilizaţiei a devenit o 
dificilă problemă naţională. În România există 97.805 de gospodării 
neelectrificate, amplasate în 2.284 de localităţi străbătute de uliţe 
neasfaltate. Din total, 2.822 de gospodării se află în 97 de localităţi 
complet neelectrificate. Din cinci români de la sat, trei se spală în lighean 
sau în butoi, şi au pe post de toaletă o groapă săpată în pământ, pentru 
că fondurile destinate modernizării satelor şi locuinţelor sunt în curtea 
bravilor primari. Iar agricultura? În mod sigur merge foarte bine, din 
moment ce ministerul are un sediu luxos cu badiguarzi (sic!) „unu şi unu” 
la porţi, de nu trec nici muştele ţăranilor şi unde fotografiatul este interzis. 
Dacă terenurile agricole tot au fost vândute străinilor, la agricultură ar fi 
potrivit un ministru polonez, ungur, israelian, englez sau din spiţă regală.   

 „Patria este norodul, nu tagma jefuitorilor!” De aceea se cuvine să fie 
felicitaţi şi avansaţi la gradul de „colonel” guvernaţii postdecembrişti. Ei au 
muncit consecvent  la  descompunerea societăţii româneşti pe toate 
axele. Unde am ajuns, ca popor, după 22 de ani de tranziţie şi capitalism? 
Pe marginea prăpastiei. Se mai ocupă cineva de securitatea economică a 
României?  Dacă da, de ce Ţara nu mai are nimic? În curând, nici cetăţeni 
prea mulţi. Vrem sau nu, democraţia ne-a îmbogăţit cu o fatalitate, care 
trebuie judecată şi analizată: fenomenul politic cu caracter neromânesc, 
antiromânesc şi servilismul condamnabil al politicienilor- marionetă. Mare 
parte, pe potriva  lăzii de gunoi a istoriei. Modelaţi de conduita 
evazionismului ideologic, importată din Occident, situată în afara 
contextului românesc, o conduită sufocată de realități şocante la nivel de 
aplicabilitate, ei au glisat mereu pe fâşia de la graniţa legilor şi 
moralei, în interesul propriilor buzunare. Mă gândesc tot mai mult ca 
viitoarea mea carte să abordeze acest fenomen, cu ramificaţiile rău-
făcătoare naţiunii române. Nu aş putea formula un rechizitoriu 
blând, de vreme ce România se zbate de 22 de ani în mâini 
necurate, secătuită de resursele economice şi de cultura menită să 
emancipeze nivelul de civilizaţie al poporului. 

 

Ne-a eliberat lovitura de stat din 1989 din vreun crater? Nu.  Lava  s-a 
scurs peste noi, s-a întins de-a lungul şi de-a latul, are fani grosolani ca 
operaţie cantitativă şi se joacă de-a şoarecele cu pisica în societatea 
românească, zdruncinată din toate încheieturile. Jocul e dus până la cel 
mai înalt nivel, încât, în acelaşi ţarc stau şi şoarecii şi pisicile. Pisicile au 
devenit docile şi nu mai sunt nevoite să alerge pe coclauri după şoareci, 
iar şoarecii se lasă prinşi pe principiul „serviciu contra serviciu”. Când e 
nevoie de spectacol, „îngrijitorul” îi întărâtă niţel şi gata! Şi, atunci, unde e 
morala? Nicăieri. Capitalismul e preacurvie! Nu exagerez deloc. Ironia 
mea încearcă să ilustreze hiper-realul politic, alcătuit din sculpturi în silicon 
şi portrete în vaselină, aranjate într-o ordine şocantă, al cărei sens sadic 
refuză orice explicaţie. Cel mai fertil teren în exprimarea nimicniciei umane 
de tipul Tănase Scatiu, este cel politic, unde parveniţii  au dat navală la 
ciolane cu încălţările murdare, făcându-şi de lucru în structurile de stat pe 
principiul „pentru buzunar, tot înainte!”. Cei mai mulţi au nimerit în politică 
din orgoliul apartenenţei la istoria momentului, din preocuparea comună 
cu prietenul de halbă, sau pentru că s-au hotărât să vadă cum e treaba cu 
politica şi cum să ne arate nouă „ce pot muşchii lor”. Oricine poate 
constata cu uşurinţă, după lovitura de stat, că puterea a fost preluată de 
profesionişti în arta hoţiei, care au driblat legislaţia în favoarea lor. Legea 
fiind la noi un fel de pârleaz: şmecherii îl sar  întotdeauna, civilii deştepţi îl 
ocolesc şi se trezesc colonei, deşi sunt inapţi pentru armată, iar mulţimea 
dă cu capul în el. Politica-şoc şi capacitatea politicienilor de a sfida poporul 
sunt principii de serviciu. Morala a devenit desuetă, cine se mai preocupă 
astăzi de morală? Este foarte posibil ca în viitorul apropiat al omenirii 
criteriile moralei să-i intereseze doar pe muzeografi sau filosofi. 

 

Maria Diana POPESCU 
Agero, Stuttgart 

 

DUPĂ „UN NEMERNIC”... 
 

Provocat de articolul „Un nemernic”, de  M.R. Iacoban, apărut în 
numărul precedent al „Cronicii vechi”, colaboratorul nostru, scriitorul şi 
traducătorul Al. Şerban, ne trimite un documentar realizat de ziarul 
„Timpul” (Chişinău), în care sunt inserate reacţii „la cald” prilejuite de 
apariţia ediţiei a doua a Dicţionarului moldovenesc-român, de Vasile Stati.  
Considerăm că aceste opinii exprimă cum nu se poate mai bine o anume 
stare de spirit din Republica Moldova. 

„El doar râdea” 
Reprezentanţii mediului universitar şi academic sunt nedumeriţi nu atât 

de reeditarea scandalosului dicţionar al lui Stati, cât de faptul că el a fost 
tipărit la Tipografia AŞM (Academiei de Ştiinţe a Moldovei). Dar şeful 
instituţiei, Valeriu Schiţco, spune că nu a putut refuza comanda, deoarece 
tipografia se află la autogestiune şi nu-i ajungeau banii pentru salarii. „De 
mult nu avem de lucru, dar trebuie să achităm lefile şi impozitele. Şi e foarte 
frig la noi – nu ne conectăm la căldură, căci ne costă 40.000 de lei pe 
lună…”, susţine Valeriu Schiţco. El precizează că a încercat să-l convingă 
pe Vasile Stati să schimbe barem titlul cărţii, dar în zadar. „L-am întrebat de 
ce a scris introducerea într-o română perfectă, şi nu cu termeni din anii ’60, 
dar el a început să râdă. I-am propus să intituleze cartea „dicţionar de 
arhaisme” şi el tot râdea. Mi-a spus că, de avem pretenţii, retrage volumul de 
la noi. Ce puteam să fac?..”, adaugă Schiţco. Directorul recunoaşte că, 
pentru tipărirea dicţionarului, Stati a achitat 80.000 lei. 

„A fost depistat şi cu plagiat” 
Preşedintele AŞM, Gheorghe Duca, a aflat de la TIMPUL despre 

tipărirea acestei cărţi şi a rămas fără cuvinte: „Prima dată aud. Directorul 
va fi eliberat din funcţie. Tipografia se află la autofinanţare, dar nu e bine 
deloc ce se întâmplă…”. Mai tranşant în declaraţii este Vasile Bahnaru, 
directorul Institutului de Filologie al AŞM: „E o tâmpenie lucrarea, dar la 
noi nu există cenzură. Băţul e cu două capete. De aceea, lăsaţi nebunul 
să-şi arate faţa. Nu o face de bunăvoie. E plătit de bandiţi s-o facă..”. Şi 
scriitorul Vladimir Beşleagă crede că Stati nu este de acord cu ceea ce 
face, ci efectuează comenzi bine plătite. „În tinereţe, Stati a fost un fel de 
băgător de seamă la Uniunea Scriitorilor. A fost depistat cu plagiat. Este 
un păcătos şi jumătate, dar acum şi-a găsit o vizuină şi suge bani. Le 
spune amicilor săi că îl interesează doar banii. Presupun că el nu crede în 
ceea ce spune. Acum a pus în joc prestigiul Academiei, dar toată 
pacostea nu trebuie să cadă pe directorul tipografiei, ci pe autor, care este 
un farsor, un profitor, un escroc. E finanţat de mafia moldovenistă şi suge 
bani din ea”, afirmă scriitorul. 

„Suntem în relaţii proaste cu acest…” 
Care e rostul apariţiei unei asemenea cărţi, dacă populaţia RM nu 

vorbeşte în moldoveneasca lui Stati? La această întrebare, autorul 
răspunde: „Mă bucur că aţi depistat, aţi demonstrat, aţi aflat şi ştiţi că 
majoritatea oamenilor nu vorbesc aşa. Mă rog, felicitările mele! Dar mai 
răsfoiţi, încercaţi, apoi mai stăm de vorbă”. După care Stati a închis 
telefonul şi nu ne-a mai răspuns. Solicitat de TIMPUL, deputatul comunist 
Mark Tkaciuk, care anterior declarase că moldoveneasca şi româna sunt 
limbi identice, a oftat greu: „Nu-s lingvist, ca să dau apreciere dicţionarului, 
nici nu vreau să-l comentez”. Tkaciuk a infirmat şi faptul că PCRM ar 
finanţa editarea cărţilor lui Stati: „Numai nu noi. Suntem în relaţii proaste 
cu acest…”. Alte surse din PCRM ne-au şoptit că „dicţionarele” sunt 
finanţate de cercuri politice din Rusia. 

A doua ediţie a „Dicţionarului moldovenesc-român” pune în circuit 
peste o mie de moldovenisme, colectate din actele slavoneşti ale 
cancelariei Statului Moldovenesc din anii 1392-1503. Volumul a apărut în 
tiraj de 5.000 de exemplare, tiparul costându-l pe autor 80 de mii de lei. 
Dintre membrii colegiului redacţional al cărţii fac parte decedatul Andrei 
Hropotinschi şi Rubin Udler, membru corespondent al AŞM, stabilit în 
SUA din 1992. Reprezentanţii Academiei de Ştiinţe din Moldova ne-au 
confirmat că, fiind la Chişinău, Udler se afla în relaţii bune cu Stati şi 
împărtăşeau aceleaşi idei. 

 

Timpul (de Chişinău), ediţia din 14 decembrie 2011 



cronica veche  3 

    

  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

 

 LIGA  
 

 

În fascinanţii ani ’90, tot felul de partide, fundaţii, asociaţii, ligi apăreau 
ca, vorba ceea, ciupercile după ploaie. Dar, pe atunci, convingerile (politice, 
culturale, religioase) erau, parcă,  mai radicale şi mai consecvente. 
Traseismul politic era abia in nuce. Trebuia să cauţi cu lumânarea vreun 
fesenist care să treacă la liberali, sau invers. Chiar ţărăniştii şi liberalii, deşi 
pe acelaşi palier, îşi strângeau mâinile (în uşă), cu amabilitate (ipocrită), dar 
nu coabitau în devălmăşie, ca nişte inşi fără orgolii şi principii doctrinare, ci-şi 
etalau cu mândrie devenirea. Acea „democraţie originală”, de sorginte 
iliesciană, mult ironizată, îşi avea, totuşi, rigorile ei. Partidele deveneau mai 
puternice, sau slăbeau, nu prin racolare/dezertare, ci prin programele 
atractive / neatractive pe care le ofertau. A fost, ca să zic aşa, faza romantică 
a politicianismului post-revoluţionar, faza acumulării, în pandant cu 
acumularea nu doar de capital simbolic ci, mai ales, de capital propriu-zis. 
Frâiele slobode ale unei puteri fără credibilitate, ieşită din eşaloanele 2-3 ale 
partidului (h)unic, au permis o acumulare galopantă de capital în sarsanalele 
unor „afacerişti” ieşiţi, parcă, din spuma Mării Negre (singurul vecin cu care 
ne-am înţeles, dintotdeauna, bine). Un timp, presa (devenită a patra putere 
în stat) şi sindicatele, au impus o oarecare linie de conduită, de decenţă – 
până s-au lovit de pragul de sus al falimentului şi / sau al pauperizării. 
Câteva holdinguri (unele de suspectă provenienţă) au acaparat principalele 
ziare de opoziţie care, nu doar că şi-au pierdut independenţa, dar au început 
a face frumos către stăpâni... Sindicatele şi-au diminuat forţa şi motivaţia din 
momentul în care un lider de-al lor, intransingent şi incoruptibil – nimeni altul 
decât Victor Ciorbea – a devenit prim-ministru. Cineva, acolo sus, a gândit 
bine: dă-i ciolanul celui care latră mai tare şi-o să vezi cum se linişteşte! 
(Astăzi, acest personaj care mai apare doar în momente de criză, 
vociferându-şi frustrările, e o figură cu adevărat jalnică.) O probă că 
sindicatele au devenit o masă amorfă, fără relief şi mai ales fără lideri de 
opinie, au fost mitingurile şi lungile staţionări în stradă din iarna ce abia trecu: 
în afara câtorva sloganuri, luate din arsenalul opoziţiei şi al Antenelor 
voiculesciene, strigate până la răguşire, nimeni n-a prezentat un program 
coerent de revendicări. Mulţimea însăşi i-a refuzat (şi huiduit) pe liderii politici 
care încercau s-o arvuneze, sătulă fiind de reiteratele promisiuni deşarte.  

Unul dintre primii traseişti politici a fost Petre Roman, cel care, în calitate 
de prim-ministru, a spus că „industria românească e un morman de fiare 
vechi”, dând tonul la jaful naţional ce i-a urmat. Înlăturat şi el de la putere – 
printr-o scurtă dar vioaie mineriadă „de toamnă”, marca Iliescu-Cozma 
Răcoare – Petrică s-a dus la Partidul Democrat, de unde a fost, iarăşi, 
„liberat” de un lider ieşit, cu adevărat, din spuma mărilor şi oceanelor. Cam 
tot pe-atunci, calul lui Patriciu a  mâncat mărul lui Manolescu, altfel zis, 
Partidul Liberal a înghiţit Partidul Alianţei Civice, un partid în care 
intelighenţia indigenă îşi pusese mari speranţe. Rămas fără „coledgi” 
(Caragiale e cu noi!), după ce câştigase, fulminant, sufragiile ieşenilor, conu’ 
Costică Simirad  a inventat Partidul Moldovenilor – dacă vă mai amintiţi de el 
– avându-i ca eminenţe cenuşii un bard ieşean şi un fel de Creangă 
redivivus, dispus la tot felul de ghiduşii, inclusiv politice. Era normal ca acest 
partid să dispară la fel de repede cum a apărut, fiind luat ca o probă de umor 
moldovenesc.    

Şi mai mult umor a dovedit a avea Stelian Baboi, cel care, în nesfârşitele 
partide şahistice şi bahice de la „Cronica” străveche, se autointitula sau era 
numit „prozator multimondial”, „titanul titanilor”, „geniul Carpaţilor de curbură” 
sau Tolstoievski, această din urmă probă de ars combinatoria  bucurându-se 
de o frumoasă carieră literară, prin reiterarea într-un recent roman (cu 
succes european) al lui Dan Lungu. Multi-mondialul Stelică, aflat în continuă 
ebuliţie, dar vrând şi să se căpătuiască, a inventat Liga mâinii stângi, unde el 
era, deopotrivă, membru, preşedinte şi secretară. În această triplă calitate, l-
a invitat să i se alăture (şi) pe preşedintele american Bill Clinton, stângaci de 
largă recunoaştere internaţională, care deja o iniţia pe Monica Lewinsky să 
cânte (la) flautul fermecat.  Stelică spera ca Bill, odată cu acordul de a 
deveni membru, să  reverse şi o consistentă cotizaţie, dar acesta, cărpănos, 
i-a urat tot succesul posibil, fără a transfera vreun dolărel în contul filialei 
ieşene a mâinii stângi. (Am văzut scrisoarea de răspuns, probabil că mai 
există pe undeva, prin arhiva familiei.)  Drept pentru care filiala şi-a dat 
obştescul sfârşit, cu mult înaintea iniţiatorului ei, ce, nu mă îndoiesc, a 
reiterat-o acolo unde nu-i întristare nici suspin... 

Şi dincoace, în Euroasia, transferurile şi ligamentele, de surprinzătoare 
inventivitate, au proliferat. UE  devine, tot mai pregnant, o filială a Ligii mâinii 
stângi, de când s-a ales praful de Liga Nordului  berlusconian şi de cea a 
Sudului elen. Spaniolii şi portughezii au devenit şi ei destul de stângaci.  La 
Moscova, Medveputina s-a dat de trei ori peste cap şi a devenit 
Putimedveda.  La Paris, spre bucuria nebunilor, Merkozy şi-a schimbat 
porecla în Merkollande. Ce să te mai miri de frunză-verzele  autohtone, de 
muhaelele  şi lalelele care s-au dus, leşinate de amok, în braţele nervoase 
ale Pontacrinului din vale ? Când  traseismul era viceversa, când Crinoponţii 
erau seduşi de driblingurile preşedintelui-jucător, fenomenul hemoragie  se 
chema, în limbajul homeopatetic al pontagiilor. Acum, traseismul pontoclinic 
conştiinţă  se cheamă, nicicum oportunism şi fripturism.         

Hai, copii, trageţi cu toţii pe stânga! 

 Nicolae TURTUREANU 

MÂINII STÂNGI  

Au trecut, iată, 22 de ani de când guvernanţii noştri se 
străduiesc, din greu, să finalizeze un proiect ambiţios: 
modernizarea statului român.  Pentru atingerea acestui vis, ei 
au dat  piept, neînfricaţi, cu multe obstacole. Dacă ne gândim 
numai la lupta împotriva birocraţiei şi tot avem imaginea 
întreagă a efortului depus. Şi dă-i şi luptă!... şi dă-i şi luptă!... 
şi tot aşa... până la victoria finală. Astăzi putem spune, cu 
mâna pe inimă, că birocraţia noastră, românească, e de 
nerecunoscut. Dar, ce spun eu? E de-a dreptul înfloritoare! 
Când te gândeşti câtă energie s-a consumat, pentru a se 
ajunge aici, îţi vine  să urli. Pur şi simplu. Sau să-ţi plângi de 
milă ţie, contribuabilului onest, care, atâta amar de vreme, 
ai manifestat, faţă de aceşti neputincioşi, o îngăduinţă 
care frizează patologia. Măreţele lor realizări trebuie 
neapărat arătate, scoase în faţă, făcute cât mai vizibile. 
Măcar din când în când. Nu de alta, dar s-ar putea 
crede că nu le cunoaştem, sau că nu le apreciem la 
justa lor valoare. 

În labirintul halucinant al acestei birocraţii, am trăit, 
recent, o anume experienţă, pe care o voi descrie ca atare. 
Este vorba despre obţinerea unei adeverinţe, pentru un tânăr 
medic, care şi-a luat lumea-n cap şi s-a împlinit, profesional, 
pe alte meleaguri. Acolo, după un şir de examene,  a ajuns la 
acel nivel care i-a permis să fie tratat pe picior de egalitate cu 
medicii din ţara respectivă. Singura problemă era salarizarea.  

Pentru a primi o 
retribuţie egală cu cea a 
colegilor autohtoni, avea 
nevoie de o adeverinţă, din 
care să rezulte vechimea 
în muncă din România. 
Cum părinţii îi erau plecaţi 
în Italia, iar bunica, prea 
bătrână ca să poată alerga 
încolo  şi-ncoace,    ne-a  
rugat pe noi să rezolvăm problema. Nimic mai simplu,   
ne-am zis. Şi am pornit la treabă. 

Pantru început, am apelat la departamentul numit 
„Şcoala doctorală”. 

– Bună ziua! Aş dori o adeverinţă pentru nepotul meu, 
care a fost doctorand, cu frecvenţă, aici, la dumneavoastră.  

Din spatele unui calculator, o doamnă apatică nu a dat 
nici un semn că m-ar  fi auzit. Când tocmai mă pregăteam să 
repet, a prezentat unele semne vitale, aruncându-mi din 
vârful buzelor: 

– Pentru acest tip de cerere, trebuie să plătiţi o chitanţă 
de 200.000 de lei vechi. Mergeţi în corpul de clădire X, 
urcaţi la etajul Y, căutaţi ghişeul Z, achitaţi şi vă întoarceţi cu 
chitanţa. 

Mulţumită că ştiu bine ce am de făcut, mă întind la drum. 
Deşi distanţa era apreciabilă, m-am întors destul de repede, 
fluturând chitanţa ca pe un steag al victoriei. Văzând că 
doamna respectivă e la fel de adormită, ca atunci când o 
lăsasem, am insistat pe faptul că trebuie specificată vechimea 
în muncă şi nu neapărat calitatea de doctorand. 

– Aaaa! Da? În cazul ăsta, trebuie să mergeţi la personal. 
Însă nu vă mai trebuie chitanţa. Nu-i nimic. Dau un telefon, 
vă dau şi un bileţel, vă întoarceţi la casierie, vă recuperaţi 
banii şi abia după aceea mergeţi la personal. 

Zis şi făcut. Reintru în posesia banilor, cu scuzele de 
rigoare pentru deranj (deşi nu eu eram aceea care ar fi trebuit 
să-şi ceară scuze) şi pornesc încrezătoare spre personal. 
Acolo, şefa mă lămureşte, în cuvinte puţine şi seci, că traseul 
trebuie să plece de la rectorat. Drept pentru care trebuie să 
depun cererea la registratură. O întind din nou la drum, cu 
un entuziasm ceva mai temperat,  dar încă plină de speranţe. 
La registratură, îi explic funcţionarei cine sunt şi ce vreau. 
Da, îmi răspunde, se poate, doar că puteţi depune cererea 
către rectorat, numai după ce plătiţi 200.000 lei vechi. 
Mergeţi dumneavoastră în corpul de clădire X, urcaţi la 
etajul Y, căutaţi ghişeul Z, achitaţi şi vă întoarceţi cu 
chitanţa. Am crezut că n-aud bine. M-a încercat chiar o 
uşoară ameţeală, dar m-am abţinut de la orice comentariu. 
Am refăcut traseul, hotărâtă să las suma respectivă achitată, 
indiferent de situaţie, numai să nu  fiu nevoită să mă-ntorc, 
de nu ştiu câte ori, pe acelaşi drum. 

Când am ajuns la ghişeul respectiv, surpriză! Era 
acoperit, în întregime, cu un carton pe care scria, cu 
litere de-o şchioapă, că în perioada care urmează (vreo 
zece zile!) era închis pentru nişte verificări financiare. 
Într-o primă fază, am crezut că am greşit etajul. Doar nu 
trecuseră nici două ore de când plecasem de acolo. Am 
întrebat în stânga şi-n dreapta dacă mai există vreun 
birou unde pot plăti aceşti bani, dar răspunsul a fost 
negativ.  În sfârşit, am revenit după zece zile, am obţinut 
chitanţa cu care m-am prezentat la registratură şi am 
putut depune cererea către rectorat. Mi s-a spus că va fi 
gata în zece zile. 

La termenul indicat, am revenit. Registratorul m-a 
trimis însă la rectorat, întrucât, mi-a zis, cererea fusese 
expediată acolo. Dar, iarăşi surpriză: niciuna dintre cele 
două secretare, către care fusesem îndrumată, nu avea 
habar  de problema în discuţie.  

 

O AVENTURĂ 
Se uitau la mine ca şi cum ar fi privit pe cineva picat din 

cer, care nu prea ştie cum stau treburile pe pămînt. Fără să 
mai am parte de vreo preţioasă îndrumare, am hotărât să mă 
întorc la primul adrisant: şcoala doctorală. Cine ştie, m-am 
gândit, poate că cererea a fost redirecţionată întracolo. Intuţie 
corectă. Doar că respectiva cerere era în acelaşi stadiu:   n-o 
băgase nimeni în seamă. Secretara şefă mi-a explicat că, din 
datele pe care le deţine, nu-mi poate elibera o asemenea 
adeverinţă. La o adică, ar putea să mai caute în nişte dosare, a 
adăugat ea, dar asta  cere timp. Cum perspectiva nu-mi 
surâdea, mi-am amintit nişte variante de „atac”, sugerate, 
într-o discuţie anterioară, de şefa de la personal. Am solicitat, 
aşadar, o copie xerox a cererii respective, cu care m-am 
prezentat la personal. Aici am fost asigurată că, în cel mult o 
săptămână, voi intra în posesia unei adeverinţe, alcătuite 
după tot tipicul. Ceea ce s-a şi întâmplat. Doar că, pentru a 
intra în posesia acelui act, trebuia să completez o notă de 
lichidare, operaţiune care presupunea să obţin semnături de la 
Biblioteca UMF, de la fostul loc de muncă, de la Banca 
titulară de card, de la contabilitate şi de la salarizare. Cu 
entuziasmul iniţial făcut ţăndări, am plecat după aceste 
semnături, pe care le-am obţinut abia după o săptămână. Nu 
mai intru în detalii. E suficient să spun că, printre altele, o 
relaţie... nepotrivită dintre o ştampilă şi cei care trebuiau să 
semneze a temporizat... şi a temporizat... şi a temporizat... Ba 
unul sau altul dintre cei care trebuiau să semneze nu se afla în 
localitate, ba ştampila era sechestrată  într-o anume încăpere, 
unde se parafau nişte diplome, pentru participanţii la un 
congres internaţional de medicină, care era în desfăşurare. Şi 
tot aşa... După ce, în sfârşit, am intrat în posesia actului mult 
aşteptat, l-am dat la tradus în limbile engleză şi franceză,    
l-am legalizat, am tras câteva copii la xerox  şi m-am 
îndreptat glonţ spre poştă, de unde l-am expediat, cu cel mai 
rapid serviciu pe care-l aveau. Seara, pe Skype, i-am spus 
tânărului doctor că a doua zi va primi adeverinţa. L-am 
întrebat, nu fără oarecare teamă, dacă nu cumva era  prea 
târziu. Ne-a răspuns, cu un zâmbet de copil bucuros: nu, nu 
era prea târziu. Mai avea patru zile, în care putea să depună 
dosarul. V-aţi descurcat de minune, ne-a mai zis. Am colegi 
care au pierdut prima înscriere, adică un an de zile, din cauza 
unor piedici incredibile, de care s-au lovit acasă.  Şi cine 
plăteşte toate astea? – m-am pomenit întrebând, aşa, în gol, 
după ce am terminat convorbirea cu tânărul. Cum, cine? 
Nimeni! E la mintea oricui că, într-un haos perfect... 
organizat, orice urmă de răspundere este, practic, imposibilă. 

 

Angela TRAIAN 

accent 

Desene de Const. Ciosu 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Sub titlul Zece ani de foc, o cronică a 
Basarabiei, Mircea Radu Iacoban a publicat 
de curând un impozant volum de analize, 
interpretări, efigii ilustrând zona dintre Prut şi 
Nistru, cea peste care, de la 1812, s-a lăsat 
parcă un doliu de nespus al înstrăinării de 
neam. Spuneam parcă, deoarece zona în 
discuţie a reuşit a traversa două secole de 
istorie convulsivă şi tragică păstrându-şi cu 
toate astea limba, obiceiurile, particularităţile, 
pe seama cărora să-şi întemeieze speranţa 
revenirii la trunchiul etno-cultural comun.  

Este ideea de bază ce se degajă din noua 
carte, deschis sau mai discret, după cum 
evenimentele la care se referă o impuneau. 
Le-am urmărit eu însumi, cu alte mijloace, de 
la distanţă, aşa încât mă pot bizui să certific 
autenticitatea ansamblului. Unde ar putea fi 
situată masiva „depoziţie” privitoare la 
Basarabia anilor 90, acel deceniu fierbinte 
pentru ea, ca şi pentru „ţara” cispruteană? 

Ceva se cuvine spus mai întâi, în fugă, 
despre autor. Născut în 1940, la Iaşi, Mircea 
Radu Iacoban şi-a făcut studiile în urbea 
natală, licenţă în filologie (1962), a activat în 
presa vorbită (cinci ani la radio) şi scrisă 
(Cronica, 1966-1969), a condus Editura 
Junimea în perioada ei cea mai fecundă 
(1969-1979), a fost apoi director la Teatrul 
Naţional, peste un deceniu, şi la Luceafărul 
(1994-2006), după o sincopă de câţiva ani, în 
care a activat ca om de presă (trimis de 
Românul) la Chişinău.  

A şi publicat atunci, la Junimea, O 
cronică a Basarabiei, 1990-1995, volum ce a 
fost distins cu Premiul Uniunii Scriitorilor 
din Republica Moldova şi a cunoscut o bună 
primire în presa românească.  

Autorul însuşi recomanda bogatul volum 
ca „o cronică – una dintre multele posibile – a 

ANI DE FOC, ANI DE SPERANŢĂ 
unor ani «de foc», în care Basarabia a parcurs 
drumul de la republică unională la ţară 
independentă, membră a Consiliului 
Europei”. Erau mărturii şi reacţii extrase din 
toate mediile, cântărite cu măsură, analizate, 
puse cumva în paginile unei istorii febrile, cu 
elanuri şi decepţii de tot felul, o istorie de la 
care se aştepta mai mult decât s-a putut 
dobândi în acel lustru, definit de autorul 
însuşi ca „cincinalul idealurilor neîmplinite”. 

A urmat încă un „cincinal”, descris cu 
aceleaşi mijloace, tipărit şi acesta la Junimea, 
cu menţiunea că autorul s-a dorit a fi un 
martor al acelui moment istoric, de o 
semnificaţie aparte pentru lumea noastră. 

La aceeaşi editură, cândva gestionată 
chiar de Mircea Radu Iacoban, au fost reunite 
acum ambele volume într-o masivă alcătuire,. 

intitulată Zece ani de foc: o cronică a 
Basarabiei (Iaşi, 2012, 747 p.). Un  motto 
arghezian conferă ziarului o ţintă înaltă, aceea 
de a exprima, dincolo de informaţia în sine, 
„o stare sufletească, un aspect, un summum, o 
văpaie a personalităţii complete”. Este, fără 
îndoială, ceea ce a dorit şi scriitorul-gazetar să 
facă prin această cronică sui generis, alcătuită 
din mers – cum singur spune –, de la 
simbolicele „Podul de flori” peste malurile 
Prutului şi „Podul de sânge” de la Nistru la 
„Puntea suspinelor” care se mai bolteşte 
acum peste râul ce separă, de atâta timp, pe 
români în două „ţări”. De subliniat, din 
cuvântul explicativ, convingerea autorului că 
„unul dintre meritele acestei cărţi l-ar putea 
constitui marea cantitate de informaţii pe care 
le pune în circulaţie. Defectul principal: oricât 
şi-a propus să fie echidistant, autorul nu 
izbuteşte să reprime şi să-şi ascundă 
convingerea, poate naivă, că, „odată şi odată, 
clopotele unirii vor răsuna sărbătoreşte”. E un 
mesaj ce se degajă din toată cartea, în pofida 
vicisitudinilor de tot felul pe care un scriitor 
ajuns ziarist de investigaţie a trebuit să le 
consemneze de-a lungul „deceniului de foc”. 
În încheierea preambulului, găsim această 
reflecţie melancolică: „Cronica ar putea 
continua. Până când? Iată o întrebare la care, 
cel puţin deocamdată, nu putem oferi un 
răspuns. Se pare că înainte mult mai este”. 

Scriitorul, iubitor de expresie plastică, se 
recunoaşte peste tot în text, după cum era de 
bănuit, Mircea Radu Iacoban fiind unul 
dintre cei mai activi şi mai fecunzi din 
generaţia sa. 

De astă dată, asumându-şi ipostaza de 
ziarist, el se poartă adesea şi ca un istoric, 
plasând evenimentele diacronic şi luând o 
anume distanţă în raport cu actualitatea. 

Pagini consistente prezintă aspecte din 
lupta pentru limba (cea dintâi dobândită 
oficial) şi istoria naţională, pe linia unei 
integrări, a unei sinteze ce se va impune 
finalmente. „Cronica” întocmită de Mircea 
Radu Iacoban, pentru numai „zece ani de 
foc”, e un reper ineluctabil, un depozit de 
fapte şi semnificaţii la care au temei să facă 
apel diverse categorii de interesaţi ai istoriei 
imediate, inclusiv istoricii, mai cu seamă ei. 

Bicentenarul raptului teritorial din 1812 a 
dat loc, se ştie, la numeroase iniţiative 
consonante, cu menirea de a înlesni o mai 
bună cunoaştere a evenimentului în sine, ca şi 
a urmărilor produse până la deceniul „de foc” 
reconstituit din fărâme, mozaical, de autorul 
„cronicii” la care ne-am referit. Addenda ce 
încheie masivul tom se vădeşte a fi de mare 
folos pentru oricine se preocupă de 
problematica basarabeană a istoriei 
românilor. Autorul a decis bine să-şi încheie 
cartea cu o sentinţă memorabilă a poetului-
cetăţean Grigore Vieru: „Reunirea va fi opera 
clipei istorice care se apropie”.  

 

Alexandru ZUB 

3 (ţări)  
în 6 (zile) 

E posibil aşa ceva? Dacă te înscrii într-un traseu patronat de ASTRA 
ieşeană, diriguit de Doamna Areta Moşu, totul e posibil. Aşa că, sub umbrela 
lui Eminescu, un grup de entuziaşti din ţara România s-a pornit pe fapte: 
simpozion temeinic la Iaşi, în ambianţa primitoare şi incitantă a Muzeului 
Literaturii Române (Casa Pogor), cu participarea pe post de lideri de opinie a 
acad. Alexandru Zub şi a universitarilor Emanuela Ilie şi Bogdan Creţu, 
program artistic susţinut de elevi, urmat de depuneri de coroane (de flori) la 
busturile poetului, atât la „Pogor”, cât şi în Copou, la Teiul tradiţional. Şi asta 
a fost vineri, 1 iunie (pentru că, mai nou, sărbătoarea eminesciană ţine pe tot 
parcursul unei luni, pe cât posibil). 

 

Români, NU treceţi Prutul! 
Sau DA. Pentru că şi de partea cealaltă a apei există copii admirabili, 

talentaţi, curaţi la suflet, plini de dăruire – semne bune pentru viitor. Aşa cum 
i-am văzut pe elevii Liceului Teoretic „Principesa Natalia Dadiani” din 
Chişinău, pe cei ai Liceului Teoretic „Petre Ştefănucă” din Ialoveni, ai 
Liceului Teoretic din Moleşti, pe studenţii Universităţii „B.P. Hasdeu” din 
Cahul (sau, în cealaltă ţară cu populaţie românească – ansamblul cl. VII-VIII 
din comuna Babele, fostă General Averescu, din zona Ismail). Dar nu numai 
tinerii se află la înălţime – căci aceştia stau sub semnul profesorilor care-i 
instruiesc, sau a unor exemple înviorătoare, cum ar fi Sergiu Candu, din 
satul Văsieni (custode al Muzeului Raional de Istorie şi Etnografie „Anatol 
Candu”) şi Octavian Zelinschi, din Anenii Noi (care a înfiinţat Centrul Cultural 
ASTRA „Mihai Eminescu”), fără a mai vorbi de poetul Ion Găină, cel care 
păstrează vie amintirea lui Al. Mateevici la casa memorială a acestuia din 
Zaim. Dar... bine este să mai coborâm cu picioarele pe pământ şi să ne 
întrebăm (retoric): unde erau, la Chişinău, poeţii Nicolae Dabija şi Nina Josu, 
preşedinţi (cu numele şi cu ştampilă) ai Despărţământului ASTRA din 
localitate? Sau ce mai caută (pentru noi – anacronice) inscripţiile apăsate, de 
genul: „Aleea memoriei, inaugurată în cinstea aniversării 650 ani de la 
fondarea Statului Moldova, 65 ani de la eliberarea Republicii Moldova. 
August 2009” (în centrul oraşului Anenii Noi – care, de altfel, se mai închină 
încă la o impunătoare statuie a Tătucului Ilici), ori: „Complexul memorial este 
edificat cu ocazia comemorării a 60 de ani de la eliberarea Moldovei de sub 
jugul fascist” (Complexul comemorativ de la Şerpeni)? Cum vedem, trecutul 
încă năvăleşte peste noi. Adică – mai există lucruri (bune) de făcut! 

 

Odessa, Odessa! 
Thalassa, Thalassa! – strigat-am, de uimire şi de încântare, la 

(re)vederea minunatului oraş, precum vechii greci, ale căror urme se 
găsesc frumos şi inteligent conservate, pe Primorskii Bulevard, nu 
departe de statuia în ceară a atotputernicului Putin, care veghează, 
precum Lenin cândva, asupra liniştii (liniştirii?) cetăţenilor. Ce ne-o fi 
îndemnat s-o luăm la picior (vorba vine, astăzi nu mai circulă nimeni 
per pedes) pe urmele Mareşalului? Nici pomeneală de gânduri de 
cucerire, ci doar de păstrare a memoriei culturale, atâta timp cât pe 
celebra arteră Preobrajenskaia încă mai stă în picioare casa 
doctorului ce l-a avut în îngrijire pe Mihai Eminescu în 1885-1886, pe 
unde au călcat paşii poetului (vezi amănunte în recenta carte a lui 
Vadim Bacinschi, admirabilul suflet al românismului din Odessa – cam 
singurul –, Cocostârc străin... Poetul Mihai Eminescu la Odessa, 
2011), cât într-una din admirabilele pieţe ale oraşului tronează 
impozanta Operă, datorată celebrei perechi Fellner şi Helmer (care şi-
au pus semnăturile şi pe teatrele din Iaşi, Cernăuţi, Cluj-Napoca, 
Viena, Praga, Zürich), şi cât la intersecţia străzilor Osipova şi 
Bazarnaia tronează bustul Eminescului. 

Dar... partea proastă este că eşti obligat, mai la tot pasul, să dai 
de români. Ajunşi în zona centrală a oraşului, descoperim că bustul în 
cauză a fost confiscat. Şi nu de ucraineni, cum lesne ţi-ai imagina, ci 
chiar de propriul nostru consul (interimar, ce-i drept, ţine-l-ar Domnul 
în postura aceasta!), care ne-a împiedicat să depunem nişte flori, să 
facem nişte fotografii, pe motivul absolut pueril că nu vrea să 
deranjeze autorităţile ucrainene, care, vezi Doamne, s-ar supăra 
foarte de aşa acţiune. Dar bustul se află plasat pe gardul (!) 
Consulatului român din Odessa, deci pe teritoriu românesc, aşa că... 
Mă rog, în viziunea pseudo-diplomatului Oprescu (cel care, în 
paranteză fie spus, numai o percheziţie corporală nu a ordonat la 
adresa grupului nostru), acţiunea predecesoarei sale, Doamna Consul 
General Cerasela Lenuţa Nicolaş, din vara anului 2011, de a instala 
bustul Poetului (şi de a nu ne umili), a fost una regretabilă, 
producătoare de nelinişti existenţiale pentru improvizaţiile de moment 
ale Ministerului nostru de Externe. 

În sfârşit, să trecem peste acest nimic apărut în faţa noastră şi să 
ne extaziem în faţa măreţiei Limanului Nistrului la Cetatea Albă 
(cetatea tuturor, am putea spune, odată ce şi-au purtat paşii 
stăpânitori pe acolo şi grecii, şi genovezii, şi turcii, şi ungurii, şi 
românii, şi probabil că am mai scăpat pe drum ceva popoare), să 
admirăm maiestatea Dunării la Ismail, să ne înclinăm în faţa 
temeiniciei care pare să troneze la Universitatea din Cahul, să ne 
declarăm mulţumiţi şi fericiţi că ne-am întors în bârlogurile noastre şi 
nu mai trebuie să dăm seamă de bâlbele altora. 

Să ne vedem cu bine, cu altă ocazie (astristă sau nu), la fel de... (sau nu!)... 
 

Liviu PAPUC 
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  CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII  

A.B.: Şi este posibil ca, pe toţi aceşti ani, dincolo de cheltuieli 
(investiţii, locuri de muncă) să se dezvolte co-anex construcţiile de 
locuinţe, producţii adiacente din rezidurile tehnologice, aplicarea 
unor alte tehnologii pe reziduurile care conţin şi alte metale 
preţioase, unele depăşind cota de interes a aurului. Dar nu se vrea.  

– Suntem astăzi în situaţia documentării pentru obţinerea de 
bani. Ca un corolar,  se poate concluziona: randamentele de aur 
pentru rezerva de Baia Mare ajung de 90 procente, pentru Roşia 
Montană la 85. Şi se impune o subliniere: rezerva de Baia Mare nu 
poate fi prelucrată cu cianuri datorită prezenţei arseniului. Din 
multele încercări, inclusiv ale chinezilor, rezultatul a fost de mâini 
ridicate: nu, nu se poate. În tehnologia noastră, pentru argint, 
randamentele sunt mai bune decât la cianuri, ajungând cu 
randamente până la 80 la Roşia Montană şi în jur de 85-90 la Baia 
Mare. Mai explicit: dacă eu am un gram în minereu, scot 0,9 grame 
din el. Ca preţuri, ca parte economică, şi investiţia este mai ieftină 
datorită dispariţiei iazului de cianură şi a costurilor de neutralizare a 
efectelor cianurii în proces şi post-proces. Acest iaz imens de 80 de 
hectare impune izolare, securizare, pază, programe de avarie, cu 
oameni pentru aşa ceva, utilaje. Dincolo de toate acestea, indiferent 
de perfecţiunea sistemului, tot vor exista infiltraţii necontrolate, 
atingeri de pânze freatice... 

– În tehnologia propusă de băimăreni problema iazului dispare, 
deci dispare o imensă cheltuială (realizare, dotare, personal ş.a.). 
Un al doilea aspect, intrinsec, constă în  componentele uzinale ale 
utilizării de cianură. În afara investiţiei de bază, se adaugă seria 
măsurilor necesare imobilului, personalului, mediului înconjurător. 
Iar precedentele întăresc regula. Să nu uităm „accidentul ecologic” 
de la Baia Mare, via Gold Corporation Roşia Montană.  

– Din punct de vedere tehnologic, în aducerea minereului spre 
dizolvare, există similitudini între cele două tehnologii. Diferenţa o 
impune faptul că noi eliminăm utilizarea cianurii  (de 1 la 3 la 
minereu) folosind tiosulfat de sodiu la aceeaşi proporţie. În 
continuare, pe fluxul tehnologic, fazele nu mai sunt aceleaşi iar 
costurile de proces sunt asemănătoare. Mai mult, numărul  
personalului activ, în varianta noastră, este mult redus, prin 
eliminarea personalului de protecţie sau a celui de avarie, 
indispensabil la utilizarea cianurii. Singurul segment în care noi 
suntem mai scumpi  se referă la preţul tiosulfatului de sodiu: de 3 
ori mai scump decât cianura.  Explicaţia? Tiosulfatul de sodiu nu 
este un reactiv cu folosinţă uzuală, cum este cianura. Se produce 
în cantităţi mici, inclusiv în România. Dar aici trebuie mii de 
tone! Dacă se trece la producţia uzinală a acestuia, preţul va 
scădea. În România am tot ce-mi trebuie pentru producerea 
tiosulfatului (tehnologie, bază de producţie, tot). Spre deosebire 
de tehnologia pentru cianură, aceasta nu este una periculoasă. 
Are sodă şi sulf. O tehnologie simplă. Cât priveşte periculozitatea 
tiosulfatului, acesta se foloseşte ca agent de stropire în 
agricultură. Evident că nu poţi să-l bei, dar dacă te speli pe mâini 
cu el nu se întâmplă nimic. 

– Mai adaug, pentru curiozitatea „aleşilor noştri”, că un alt 
brevet al lui Jack Goldstein propune, în acelaşi proces tehnologic, 
obţinerea unei alte materii prime fără de care industria cablurilor 
optice ar fi în suferinţă. Iar pentru atenuarea suferinţei se vor plăti 
bani, valută pentru... România. 

Găzduită abundent de Cronica veche, seria discursurilor, opiniilor, 
orgoliilor şi incomodităţilor generate de ipoteza/propunerea „Iaşi – capitală 
culturală europeană” a impus necesitatea coagulării unor strategii 
culturale convingător susţinute de efortul investiţional al administraţiei 
publice locale. Într-un scenariu tradiţional, metropolei moldave i se 
recunosc numeroasele „şcoli” (de istorie, de arte vizuale, de inventică, 
chimie, fizică, medicină, agronomie, filozofie, matematică etc.), această 
valorizare fractalică neargumentând doritul „întreg”, spiritul unificator al 
locului în conştiinţa publică.  Iaşul are personalităţi, dar suferă de lipsa 
de personalitate. Există însă şi zone creative care, cu un plus de 
consens administrativ, ar putea genera baza de reconversie atitudinală 
concomitent cu o recompunere dorită a suportului economic necesar 
(locuri de muncă, protecţie socială, confort cultural asumat). În acest 
registru şi-au impus valoarea două prestigioase evenimente de ştiinţă 
novatoare: The 16th International Conference – INVENTICA 2012  şi 
sesiunea Advanced Technologies for Enhanced Quality of Life – 
AT-EQUAL. Tutelată de Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, Conferinţa 
Internaţională de Inventică organizată de Institutul Naţional de Inventică 
(INI), în colaborare cu Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Universitatea 
„Al.I. Cuza”, Universitatea de Arte „G. Enescu”, Societatea Inventatorilor 
din România a avut ca partener, într-o secțiune, Agenţia pentru 
Dezvoltare Regională Nord-Est. Manifestarea, intrată în tradiţia Institutului 
Naţional de  Inventică, cu o strategie a dezvoltării stabilită în cei peste 45 
ani de existenţă a Școlii Ieşene de Inventică, a cuprins Salonul 
Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic INVENTICA 
2012, în care s-au organizat standurile Iaşul – Orașul Creativităţii, 
workshop-ul – „Iași oraș al culturii inovaționale și creativității”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
La Salonul Internaţional al Cercetării, Inovării şi Transferului Tehnologic 

„INVENTICA 2012”, ediţia XVI-a, desfăşurat în aceeaşi perioadă, au 
participat inventologi, inventatori, cadre universitare, studenţi şi elevi din 
România, Rep. Moldova, Canada, Italia, Polonia, Ucraina, Rusia, SUA, 
Austria, Norvegia. Au fost peste 220 invenţii în 25 de secţiuni, acoperind în 
felul acesta toate domeniile înscrise tradiţional la Saloanele de Invenţii 
Internaţionale şi Mondiale. Din nefericire, majoritatea invenţiilor care au 
impus România  în primele locuri ale creativităţii tehnico-ştiinţifice (între 
medaliaţii recentului salon sunt nume şi teme de o importanţă 
covârşitoare pentru paşii doritei redresări social-economice) nu sunt 
privite ca resurse ale dezvoltării, nu sunt concatenate unei strategii 
necesare. La Iaşi, peste cimitirul industriilor vândute „cu un dolar”, dincolo 
de promisa restaurare prin privatizare (uiumul l-au primit firmele 
concurente/cumpărătoare) creaţiile novative  „dau bine” la jubilee de moft, 
în campanii de alegeri, deşi în realitate oferă şansa unor transferări 
productive în marfă unicat, marfă de prioritate mondială absolută şi, în 
plan local, şansa unui surplus de personalitate. Ca şi în povestea cu Roşia 
Montană, deşi creaţia tehnico-ştiinţifică autohtonă oferă aur şi profit pe scară 
largă, oferta este amânată ori respinsă de aceleaşi struţocămile nărăvite la 
bacşişuri mari şi imediate, în total răspăr al interesului public real (A.M.). 

 

IAŞI – NASA 
(câteodată, se întâmplă) 

 

În întâmpinarea solstiţiului de vară, Cetatea şi-a adăugat un surplus 
de respect şi atractivitate prin  fixarea, aici, a dezbaterii anuale Advanced 
Technologies for Enhanced Quality of Life – AT-EQUAL. Ideea nobilă 
a acestei manifestări aparţine dr. ing. Adrian Stoica – ieşean ca origine, 
studii şi suflet – care dezvoltă tehnologii în robotică la Jet Propulsion 
Laboratory, cea mai puternică bază de cercetare a NASA.  AT-EQUAL  
s-a impus prin componenţă, prin  personalităţi ştiinţifice proeminente, prin 
vectorii de acţiune proprii acestora, între care şi  reinserţia în normalitate, 
prin tehnologii creative, a semenilor încadraţi în grupele clasice de 
handicap. Atenuarea sau reducerea tarelor locomotorii, disfuncţiile 
cardiace din aceeaşi zonă sunt doar două direcţii în care „at-equalii” 
impun modificări ale imposibilului, cu fiecare nouă realizare. În clar, 
pe acest platou ştiinţific creativ se perfecţionează sistemele care 
lucrează alături de om (roboţi), sistemele intim ataşate de om 
(proteză externă, uneori exoschelete) sau sistemele intim integrate 
cu omul (proteză internă, ce poate fi inclusiv o structură hibridă cu 
componenţa parţial biologică). Cu privire la AT-EQUAL, la Iaşi, în 
această a treia ediţie a conferinţei, s-au coagulat trei componente ale 
domeniului, sub genericul HUMASCEND, un acronim care sugerează 
cele trei orientări principale ale sale: Human-Machine Systems 
(colaborarea interactivă dintre om şi maşină), Enhancing Devices 
(sisteme protetice noi, ce îmbunătăţesc capabilităţile omului) şi 
Cyborgs (structuri hibride, ce îmbină celulele şi ţesuturile vii cu structuri 
artificiale). Această secţiune îşi actualizează în fiecare an tematica, 
pentru a se menţine în zonele de maxim interes ale cercetătorilor, ale 
publicului larg şi ale beneficiarilor. Totodată, tematica se adaptează  celor 
mai recente descoperiri sau realizări din domeniu. Prezenţa în Iaşi – fie şi 
pentru câteva ore – a unor faimoşi savanţi cu consacrare planetară a fost 
valorificată şi prin organizarea paralelă a unei şcoli de vară, cu tematică 
similară (directorul ediţiei din acest an al şcolii – prof. dr. ing. Ioan 
Doroftei, de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”). Contactul cu 
personalităţi de asemenea nivel, cooperarea tinerilor din varii culturi, au 
însemnat tot atâtea elemente de mare atractivitate, dominantă fiind 
evoluţia absolvenţilor de la Iaşi spre masterate şi lucrări de doctorat. La 
toate ediţiile, şcoala de vară de la Iaşi a invitat (pe cheltuiala proprie a 
organizatorilor) tineri specialişti desemnaţi de Universitatea Tehnică a 
Moldovei din Chişinău. 

Ing. dr. Mircea SLĂNINĂ 

 

MUNȚII NOȘTRI… 
Aparent fragil, cu tranşee proaspăt cicatrizate pe obraz, o 

alergie epidermică bine fixată de anii de laborator, de absorbţia 
atâtor şi atâtor chimii, Jack Goldstein zâmbeşte sorit de amintirile 
unei tinereţi hălăduite prin Iaşul şi el rănit atunci de metalul atâtor 
bombardamente. Îi stă bine, pe fundalul panourilor de identificare 
ale propriilor sale invenţii, tehnologii de recuperare  de metale 
preţioase din roca auriferă, aur, argint şi alte metale nobile. Îl las 
să piloteze în scurt pe albastru de Bălaşa, rememorând spotul cu 
Maia Morgenstern şi Roşia Montană „de după”, culmea, un 
superb amfiteatru grec în care, alături de Magdalena, Antigona, 
Cleopatra sau Don Caffe aştept intrarea în scenă a celorlalţi 
actori, necum sărăcenii din partea locului, urmaşii celor care, 
alături de zlătari, adunau grăunte cu grăunte aurul din blănile 
puse cum cânepa în apă: Munţii noştri aur poartă, noi… 

Aurul de la Roşia nici nu mai interesează, îmi spune 
profesionistul în bujii, acumulatoare şi asemănătoarele. E vorba 
de interese, de chestii, uraniu, vanadiu şi ce naiba o mai fi pe 
acolo, că de aia se frăsuie cucuveaua şi gherlanii şi ăia de au dat 
de-a dura tot ce era de rostogolit pe valută. Vor să ne bage în 
măseaua munţilor cianură, că nu ajungea suicidul prin sărăcie. 
Întorc ăia muntele de-a-ndoaselea, să intre în Guiness Boock cu 
Groapa Zlătarilor! Şi ce dacă, îmi haiduceşte în telefon, 
pantagruelicul vânător şi biolog Cătălin Petre Rang, şi ce dacă 
scobim un munte, cum miejii din nucă? Munţi avem, sărăcie 
peste capăt iar ecologii aceia de frunza frăsinelului şi caneaua pe 
butoiul fondurilor europene, ăia au scenariile lor din care, 
personal, înţeleg doar nenorocirea cu cianurile, dar în rest… 
Dacă mineritul e profitabil pentru cei din zonă, pentru economia 
asta şleampătă, de ce să nu minerim? Că „verzii” mineresc ce au 
de minerit în euro. Siturile arheologice? Să-şi bată capul 
profesioniştii şi să le conserve, să le pună în valoare, că banii 
pentru aşa ceva se vor minerí din profit. Numai să fie profit!  

 

Şi recompunem dialogul lângă Brevetele 00647/20.08.2009 
şi 120986 din 30.10.2006. Din dubla echipă de nume extrag 
zâmbetul lui Jack Goldstein (nume predestinat: gold/aur, 
stein/stâncă): „În  2009 colectivul nostru de cercetare, având ca 
acţionar principal statul român, a reuşit să impună o tehnologie 
de obţinere a aurului şi argintului cu rezultate practice la care nici 
noi nu ne-am aşteptat. Peste ce credeam noi. Aveam randamente 
care, în unele cazuri, sunt comparabile sau chiar mai bune decât 
cele de extracţie cu cianuri, iar preţurile reevaluate, comparate cu 
„Gold Corporation Roşia Montană”, pe unele componente, mai 
mici. Sigur, vorbim de un sistem de lucru ca cercetare şi nu la 
nivelul unei producţii în sine”.  Şi, sigur, continui eu de-a surda, 
dar perfect dublat de saga inventatorului, „organele” de decizie la 
vârf, ministerul lui Videanu şi consilierii de strategii au decis 
nebugetarea cercetării, a staţiei pilot, transferarea acesteia în 
direcţia fier vechi. De ce să te încurci cu ceva profitabil, când 
economia naţională avea o creştere zero impetuoasă! 

J.G.: În 2011 brevetul nostru era înscris ca brevet 
internaţional în 40 de ţări. S-a găsit soluţia unei sponsorizări pe 
interes de afaceri, dar obţinerea fondurilor a intrat în impas. 
Apăreau două probleme: 1.:  valorificarea directă a rezervelor 
existente la Baia Mare, de la 5 la 10 tone de aur, cantitate aflată 
în minereuri care nu mai necesită o pilotare, există tot ce trebuie 
pentru o industrializare, spaţiu etc, în schimb obligă la consumuri 
financiare necesare exploatării şi 2.: pentru minereurile aurifere 
cu un conţinut redus, este necesară o staţie pilot care, pe parcursul a 
cel puţin 6 luni de activitate în flux continuu să ofere datele de 
profit pentru exploataţia din Roşia Montană. Asta, fiindcă Roşia 
Montană este tot un rezervor de minereu cu aur, dar de altă 
structură şi altă provenienţă, care trebuie experimentat la un nivel la 
fel de mare, fiindcă rezerva, acolo, este undeva, la 17 tone pe an. 
Deci nu 10 tone în total! Iar perioada de exploataţie este de minim 
15 ani! Dincolo de această estimare, orice este posibil. 

Aurel BRUMĂ în dialog cu Jack Goldstein 

 

UN PREMIU ACADEMIC – LA IAŞI 
 

În data de 21 iunie 2012, Ateneul Român a găzduit a II-a ediţie a Galei Premiilor MLNR. Au fost acordate Premiiile „Grigore 
Moisil” pentru Ştiinţe Exacte, Premiul „Henri Coandă” pentru Ştiinţe Aplicate, Premiul „Carol Davila” pentru Medicină, Premiul 
„Eugeniu Carada” pentru Economie, Premiul „Nicolae Titulescu” pentru Diplomaţie şi Politologie, Premiul „Spiru Haret” pentru 
Educaţie, Mediu, IT şi Premiul „Constantin Brâncuşi” pentru Artă şi Cultură. 

Premiul „Henri Coandă” pentru Științe aplicate a fost acordat domnului Prof. univ. cons. dr. ing. Boris Plahteanu, pentru  
rezultatele activității sale din anul 2011. În luarea deciziei de premiere, comisia a  evaluat două dintre lucrările cele mai importante  ale 
profesorului. Este vorba în primul rând de volumul III, ca parte din lucrarea de anvergură: Nicola Tesla – Geniul Inventiv al Energiei şi 
Luminii, Integrala Invenţiilor, publicată de Editura Performantica, din cadrul Institutului Național de Inventică, Iaşi. 

Lucrarea Nikola Tesla – Geniul Inventiv al Energiei şi Luminii, în ansamblul ei, se dorește a fi un omagiu adus unuia din cei mai 
mari inventatori și savanți ai lumii. Ea este în același timp o încercare de restituire adusă în spațiul de creație românesc a unei opere 
geniale, a contribuțiilor uneia din cele mai strălucite minți de inventolog, un caz aparte, ieșit din comun, care, cu genialele sale invenții, 
constituie un subiect adeseori neînțeles sau chiar „uitat” al științei actuale. 

Proiectată a fi desfășurată în 4 volume, lucrarea se sprijină pe mai mulți piloni ai arhipelagului lumii lui Nicola Tesla, din care se 
desprinde un specific fascinant al procesului de creație, ce surprinde prin acuitate, inventivitate și aplicativitate. Integrala invențiilor 
brevetate sub semnatura lui Nikola Tesla, în diversitatea domeniilor abordate, însoțite de prezențele sale științifice și documentele 
vremii, ilustrările  şi demonstrațiile experimențelor lui Tesla, precum și reproducerile invențiilor acestuia, realizate în lume de 
entuziaști, de-a lungul anilor care i-au urmat, vor face substanţa volumului al IV-lea, din aceasta vastă operă de recuperare. 

Prezentarea premiatului de comisia de jurizare, se încheie cu următoarea remarcă: „Profesorul Boris Plahteanu este o personalitate 
marcantă a spaţiului academic tehnic ieşean, inventator, constructor în ingineria mecanică şi formator în şcoala ieşeană de inventică”.       
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CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   

Cum va fi Apocalipsa? Când va veni sfârşitul lumii? Două 
întrebări ce au aprins imaginaţia credincioşilor, a muritorilor de 
rând, dar şi a magicienilor de doi bani, încă de la începuturile 
omenirii. Orice exegeză serioasă a Bibliei ne spune că o astfel de 
întrebare, pusă de o fiinţă umană, este oarecum cretină (pentru că, 
în principiu, doar Dumnezeu Tatăl ar putea şti clipa ultimă). În 
plus, ne sugerează că ar trebui să ne curăţim cugetul şi inima ca şi 
cum sfârşitul lumii ar putea surveni în orice moment. Şi că nu ar 
trebui să ne batem capul mai întâi cu problema salvării lumii – 
care ar putea fi motiv de profundă sminteală, pe motiv că ne 
depăşeşte complet –, ci să începem cu ceea ce e de îndreptat în 
viaţa noastră personală. În timp, s-a dezvoltat o adevărată 
industrie hermeneutică, cu iz de creier fermentat, a identificării şi 
interpretării adevăratelor semne ale sfârşitului lumii. 
Hermeneutica apocaliptică atinge punctul culminant atunci când 
oferă „dovezi sigure” privind data sfârşitului lumii. Scenariile 
sunt dintre cele mai diverse: ciocnirea cu un asteroid sau o 
cometă, invazia unei specii sângeroase de extratereştri, intrarea 
Pământului într-un nor energetic interstelar distrugător, alinierea 
planetelor cu centrul Căii Lactee, o furtună solară masivă ce va 
mătura întreg Pământul sau „înghiţirea” Pământului de o gaură 
neagră ce se află în centrul său. Data exactă diferă în funcţie de 
modul în care este citit calendarul Maya sau după cum sunt 
interpretate profeţiile lui Petrache Lupu, catrenele lui 
Nostradamus, visele epileptice ale lui Edgar Cayce sau cele ale 
bătrânei Vanga.  

Şi eu cred ca ne paşte sfârşitul lumii. Doar că nu cred că va fi 
ceva romantic, spectaculos sau înălţător, ca un final de tragedie 
antică. Nu cred că vor fi ciocniri cosmice, focuri de artificii 
intergalactice sau întâlniri de gradul III cu extratereştri care ne vor 
alerga pe câmpiile patriei cu o furculiţă într-o mână şi cu un cuţit 
în cealaltă. Cred că vestea cea mai tristă este că Apocalipsa a 
început deja. Semnele sunt clare şi foarte prozaice. Dacă ar fi să o 
credem pe Rebecca Costa (Ultimul avertisment. A venit timpul să 
ne gândim la pericolul dispariţiei, Editura Trei, Bucureşti, 2012), 
o discipolă a sociobiologului E. O. Wilson, semnul cel mai clar al 
apropierii de sfârşit este prostia de tip structural care acaparează 
în diverse moduri civilizaţia actuală. Cum se manifestă prostia la 
nivel global? În primul rând, la nivelul imposibilităţii celor mai 
mulţi dintre indivizi de a se conduce după cunoştinţe autentice. 
Într-o lume din ce în ce mai complexă, pentru care creierul nostru 
nu este tocmai pregătit, este din ce în ce mai greu să ajungem la 
cunoştinţe (la opinii adevărate şi epistemic întemeiate) sau să le 
recunoaştem atunci când le întâlnim. Cei mai mulţi dintre semenii 
noştri nu ştiu să stabilească adevărul unei propoziţii, nu ştiu să 
identifice temeiurile suficiente epistemic pentru a admite o opinie, 
nu ştiu să testeze valabilitatea unui enunţ. Cei mai mulţi 
îmbrăţişează drept principii ale acţiunii lor simplele păreri sau 
opinii, nefundamentate epistemic, opinii culese de obicei din 
mass-media. Consecinţa apocaliptică a acestei constatări de natură 
epistemică este că, bazându-ne sistematic în acţiune pe un set din 
ce în ce mai mare de credinţe false (adică pe opinii ce nu sunt în 
conformitate cu structurile reale ale lumii naturale sau sociale), 
vom intra mai devreme sau mai târziu în coliziune cu sistemele a 
căror evoluţie credem că o înţelegem. „Vulnerabilitatea noastră în 
faţa credinţelor se accentuează tot mai mult pe măsură ce 
capacitatea noastră de a dobândi cunoştinţe dă semne de regres. 
Când suntem confruntaţi cu o complexitate care depăşeşte 
potenţialul biologic al creierului nostru, devenim posibile victime 
ale unor ideologii neverificate şi începem să acceptăm o 
mentalitate periculoasă de «turmă»...Cu cât devine mai complexă 
existenţa, cu atât este mai dificil să dobândeşti cunoştinţele de 
care ai nevoie pentru a lua o decizie corectă.” (pp. 116-117) Aşa 
ajungem să credem că ne putem vindeca de cancer luând picături 
homeopate, că scoatem „toxinele” din organism punând 
picioarele în apă cu sare, sau că încetinim îmbătrânirea cu 
uleiurile de peşte (adică uleiurile omega 3).  

Complexitatea lumii în care trăim nu doar că îngreunează 
posibilitatea de a discerne între cunoaşterea autentică şi simpla 
credinţă, ci pare a afecta radical chiar esenţa ştiinţelor socio-
economice. Dacă revoluţia ştiinţei moderne ne-a făcut cadou 
principiul conform căruia o explicaţie ştiinţifică trebuie să 
identifice conexiunile cauzale între fenomene, astăzi simpla 
identificare a unor corelaţii de suprafaţă între variabile pare a fi 
suficientă pentru cei mai mulţi dintre cercetători. Altfel spus, 
confruntarea epistemică cu o lume din ce în ce mai complexă a 
dus la o coborâre treptată a standardului pentru obţinerea dovezii 
chiar în interiorul ştiinţei. Dacă cineva poate stabili o corelaţie 
directă între creşterea Bursei din New York şi creşterea producţiei 
de unt din Bangladesh (corelaţie care chiar a fost stabilită), 
această relaţie exotică şi irelevantă (susţinută de un aparat 
matematic şi de reprezentări grafice „revelatoare”) are şanse mari 
să fie acceptată drept fapt ştiinţific de majoritatea „specialiştilor” 
din branşă. Există organisme internaţionale financiare, precum 
FMI sau Banca Mondială, sau militare, precum NATO, care îşi 
stabilesc politicile şi intervenţiile concrete în baza unor astfel de 
produse ştiinţifice, în baza unor astfel de corelaţii, modelări şi 
prognoze. La fel, guvernele îşi stabilesc politica economică sau 
socială în baza unor estimări care nu sunt de multe ori mai corecte 
decât corelaţia amintită mai sus. Rezultatul este, de cele mai 
multe ori, un diagnostic greşit, care generează criză după criză, 
eşec după eşec. Ştiinţa edificată pe corelaţii false, ştiinţa care nu 
reuşeşte să mai spună nimic despre cauzele profunde ale 
fenomenelor, deschide calea pentru credinţe şi comportamente 
iraţionale la nivel global.  

APOCALIPSA 
PROSTIEI 

GLOBALIZATE 
 
Doar poate că cea mai gravă ameninţare epistemică la adresa 

lumii noastre este evaluarea fiecărei idei sau ipoteze ştiinţifice 
prin prisma câştigului în bani ce se poate ascunde în spatele ei. 
Principala consecinţă a evaluării unei idei doar prin prisma 
potenţialului economic este aceea că „soluţii utile care nu pot fi 
justificate din punct de vedere financiar nu ajung să fie puse 
niciodată în ecuaţie.” (p. 270) Ce prostie mai mare pentru soarta 
civilizaţiei noastre decât moartea zilnică a milioane de oameni din 
cauza lipsei apei, în condiţiile existenţei tehnologiei de obţinere a 
apei potabile din apa de mare? 

Ce tâmpenie ar putea concura cu faptul existenţei tehnologiei 
pentru transferul energiei electrice produse de panourile solare 
amplasate în spaţiul extraatmosferic, dar care nu este folosită pe 
motiv că afacerile cu energie „terestră” aduc încă un profit 
îndestulător? Ce dacă Pământul va avea în curând o atmosferă 
burduşită de reziduurile combustibililor fosili sau că pânzele 
freatice vor fi cvasi-infestate de deşeurile radioactive? Din păcate, 
nu problemele reale ale omenirii legitimează cercetarea în 
domeniul ştiinţific şi aplicarea ideilor în tehnologii, ci 
profitabilitatea. Astfel, s-a ajuns în situaţia paradoxală de a exista 
soluţii pentru multe dintre problemele lumii actuale, dar profitul 
nu ar fi îndestulător dacă aceste probleme ar fi rezolvate. În 
această logică dusă la extrem, omenirea ar putea dispărea tocmai 
pentru că nu ar mai fi profitabil să existe. 

Prostia a produs mereu victime, doar că multă vreme a avut o 
rază de acţiune limitată. Se făcea simţită în sfera privată sau în 
sfera restrânsă a unei comunităţi. Procesele de interconectare, de 
globalizare economică şi de creştere a complexităţii societăţilor, 
aduse în dar de secolul XX, ne-au oferit la pachet şi o globalizare 
a prostiei. Dictaturile şi pseudoştiinţa au făcut posibilă prostia cu 
rază lungă de acţiune. Acest gen de prostie nu mai este prostia 
prostului (care poate fi identificat şi arătat cu degetul), ci este o 
prostie sistemică, structurală, o prostie care ne înconjoară din 
toate părţile, la orice nivel, devenind parte a mediului în care 
trăim. A lupta cu acest tip de prostie înseamnă a lupta cu un set de 
idei ce sunt împărtăşite ca fiind fireşti de către cei mai mulţi dintre 
oamenii lumii de astăzi. Cele trei realităţi epistemice creionate 
mai sus, parte dintr-un set mai consistent, sunt boli sistemice, un 
fel de prostie care rareori este văzută drept prostie. Este o prostie 
fără proşti la modul evident, o boală fără simptome clar 
identificabile. Or, când ceva nu este perceput ca fiind o boală (fie 
ea şi epistemică), nici nu se pune problema găsirii unui tratament. 
Poate că la mijloc sunt şi anumite limite evoluţioniste (evoluţia 
lentă a capacităţilor cognitive ale creierului în contrast cu 
creşterea în progresie geometrică a complexităţii lumii economice 
şi sociale), care ne condamnă să fim orbi în faţa sistemelor cu un 
grad înalt de complexitate. Dar o astfel de constatare nu ne poate 
face mai optimişti. S-ar putea ca prostia sistemică să fie pentru 
omenire ceea ce este pentru o broască apa care se încălzeşte 
treptat în jurul ei, ajungând în cele din urmă să o fiarbă. Când 
realitatea lumii în care trăim va deveni atât de complicată încât 
vom ajunge să avem doar nişte vagi credinţe despre ea, 
condimentate doar cu câteva cunoştinţe certe, apocalipsa lumii 
noastre va fi aproape de final.  

 

Gerard STAN 

anticariat 
 
 
 
 

 

otrăvuri 
 

Obișnuiesc din când în când – mai  ales atunci când   
n-am ceva nou de citit – să reiau din raft cărți care, 
achiziționate de la anticarii ieșeni, m-au impresionat 
cândva și pe care în bună măsură le-am uitat. Nu-i vorba 
despre cine știe ce opere nemuritoare; de regulă, sunt 
lucrări de istorie recentă, întemeiate pe revelații 
documentare. Și-i interesant de urmărit dacă impresia ce 
mi-au făcut-o cu ani în urmă se  menține la aceeași cotă, 
câtă vreme, între timp, arhivele au revelat alte și alte 
„noutăți” la temă. 

Așa am redescoperit cartea unuia dintre cei mai 
reputaţi kremlinologi, Arkadi Vaksberg, care trece în 
revistă nesfârşita listă a cazurilor de otrăvire ordonate de  
puterea sovietică vreme de nouă decenii – adică, din 1917 
până în 2007: „Laboratorul de otrăvuri”. Vechile impresii 
de lectură n-au cum să se schimbe, dar pot fi completate și 
coroborate cu dezvăluiri ulterioare. Care nu fac decât să 
întărească tabloul sumbru al sutelor şi chiar miilor de 
execuţii prin împuşcare petrecute noapte de noapte la 
Lubianka de la Dzerjinski încoace. Despre care, până la 
urmă, lumea a aflat, s-a scris pretutindeni și evocarea 
asasinatelor în cascadă aproape că a devenit loc comun. 
Cât privește otrăvirile pe bandă rulantă, informațiile încă se 
mai adună! Decizia înfiinţării unui laborator al otrăvurilor 
a fost luată de Lenin încă în 1921. Am fi tentaţi să credem 
că, odată cu demascatorul Congres XX şi, mai ales, cu 
perestroika gorbaciovistă, macabrul capitol din istoria 
Rusiei s-a încheiat definitiv. Ei bine, nu! Cartea lui 
Vaksberg se alătură unor lucrări mai recente cu subiect 
similar, izbutind să ne convingă că, şi sub domnia ţarului 
Putin, otrava (mult mai sofisticată şi mai greu de decelat 
acum) îşi face datoria în zona umbrită şi murdară a „marii” 
politici europene. 

Ironia sorţii a făcut ca tocmai iniţiatorul înrolării 
otrăvurilor în „lupta pentru combaterea duşmanilor puterii 
sovietice”, adică Lenin, să cadă victimă propriei creaţii. 
Grav afectat de scleroza creierului şi de o boală mintală 
evolutivă, Lenin, totuşi, deranja: cât timp era în viaţă, 
Stalin nu putea prelua definitiv frâiele puterii. Aşa că Piotr 
Pakaln, şeful pazei, i-a porţionat şi administrat preparatul 
letal furnizat de „Cabinetul special”. Cu Nadejda 
Krupskaia, soţia lui Lenin, a fost mai simplu: pentru a fi 
împiedicată să ia cuvântul la Congresul din 1939, siropul 
de răchiţele turnat peste colţunaşi, când îşi aniversa cei 70 
de ani, a trimis-o în lumea umbrelor. Cum se ştie, amândoi 
au avut parte de pompoase funeralii naţionale, organizate... 
de asasini. N-ar ajunge spaţiul acestei rubrici pentru a 
înşira numele tuturor celor otrăviţi din ordinul lui Stalin; în 
carte, fiecare caz este înfăţişat meticulos, cu evidentă 
obiectivitate, luându-se în considerare doar documentele 
cu adevărat credibile şi mărturiile nepărtinitoare. Oricum, 
„marea teroare” este un capitol al istoriei veacului XX 
consistent investigat, adjudecat ca atare şi ieşit de sub 
zodia marilor surprize. Care, totuși, încă se rânduiesc când 
afli când (şi cum) l-au otrăvit pe Soljeniţân, că, în ultimii 
ani, au fost astfel ucişi, în Rusia, doi academicieni, patru 
profesori universitari, câţiva scriitori şi gazetari, cunoscutul 
Kiselidi, supranumit „Onassis” al Rusiei, primarul 
Petersburgului, Sobceak etc. etc. – lista rămânând larg 
deschisă. Mai toţi au avut parte de diagnosticul postum 
„insuficienţă cardiacă” şi de autopsii... de la distanţă. 
Vaksberg ajunge cu investigaţiile până la cunoscutul caz 
Iuşcenko (dioxină) şi asasinarea lui Litvinenko (poloniu 
210). Cartea n-o recomand cardiacilor, insomniacilor şi 
celor cu constituţie psihică fragilă. Poate provoca şi mai 
mult decât insomnii. 

Radu SUCEVEANU 
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Îmbinările stabile de cuvinte sau expresiile (în sensul cel 
mai larg al termenilor) „grupări fixe de cuvinte exprimând o 
noţiune şi având funcţia unei singure părţi de vorbire şi de 
propoziţie; sunt, în raport cu sinonimele lor lexeme unice, cel 
mai adesea, mai expresive decât acestea, fiindcă au la bază 
sensuri figurate, metaforice cel mai adesea; să se compare, între 
altele, a arunca peste bord cu a elimina, în care bord presupune 
existenţa unei ambarcaţiuni (navale, aeriene ş.a.), pe când a 
elimina are doar sens generic nemarcat stilistic. Perceperea 
corectă a ambelor unităţi lexicale presupune recunoaşterea 
specificului fiecăreia, pe deasupra sensului lor comun, cum arată 
cazuri precum omului acesta îi lipseşte o doagă, este deficient 
(mental ş.a.), în care predicatul este o expresie, în (butoiului 
acesta) îi lipseşte o doagă, în care predicat este numai verbul. În 
cazul specific îmbinările stabile de cuvinte interesează cel mai 
mult expresivitatea lor pierdută, parţial, uneori (fenomen 
lingvistic numit catahreză), dar permanentă, cel mai adesea, fapt 
care explică interesul care li s-a acordat (în lingvistica 
sincronică, cel mai mult) din Antichitate şi până acum, această 
preocupare fiind, uneori, exclusivă, în cercetarea actuală. 

În situaţia ieşeanului Stelian Dumistrăcel este vorba de o 
preocupare constantă (dar nu şi exclusivă), care cumulează 
investigaţii proprii din arii lingvistice variate – dialectologie, 
istoria limbii, stilistică, teoria limbii ş.a. –, un cumul stimulat, în 
ultimele două decenii, de teoretizarea conceptului impus de 
Eugenio Coşeriu, „discurs repetat”, în care expresiile deţin o 
pondere importantă.  

Acum, este vorba de ediţia a doua a studiului Lexic 
românesc. Cuvinte, metafore, expresii (252 pagini, format 
mare), apărută la Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2011, în 
Colecţia Filologi ieşeni, cu numărul 2 (numărul precedent a fost 
Constantin Frâncu, Conjunctivul românesc şi raporturile lui cu 
alte moduri), colecţie coordonată de Alexandrina Ioniţă. 

Publicată la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică în 1980, 
prima ediţie a fost bine apreciată atât de Theodor Hristea, 
referent ştiinţific, şi de Traian Herseni, cunoscut etnolog, cât şi 
de nouă recenzenţi, nominalizaţi la p. 249, două dintre recenzii 
fiind republicate parţial la p. 250-252. Între timp, unele dintre 
ideile, clasificările şi exemplele volumului au fost preluate şi 
relaţionate de lingvişti, inclusiv în manuale universitare (care, 
prin natura lor, şi din spirit de economie, nu menţionează 
sistematic sursele, exemplul cel mai cunoscut fiind al celebrului 
Curs de lingvistică generală elaborat de F. de Saussure).  

În raport cu prima ediţie, aceasta cuprinde Supliment de 
analiză din perspectivă pragmatică: Termeni de ideologizare din 
„noua limbă de lemn” şi Eufemismul subversiv de legitimare   
(p. 191-238), studiu care conţine o temeinică analiză a limbajului 
publicistic actual, viu, colorat, concret, ideologizant, penetrant şi, 
uneori, obositor prin parti-priuri insidioase.  

de lucrări lexicografice (Dicţionarul limbii române al Academiei, 
1913-2010 fiind, firesc, cel mai solicitat, lingvistul ieşean fiind şi 
coautor la el), de folclor şi folcloristică, de etnologie, de 
sociologie, de istorie ş.a., şi ultimele – în ordine cronologică – 
citate fiind din 2009 avându-i ca autori, între alţii, pe Ilie Rad, 
Constantin Sălăvăstru şi Rodica Zafiu. Sursa principală este însă 
competenţa lingvistică proprie, devenită şi performanţă specifică. 

Cele două părţi ale studiului lui Stelian Dumistrăcel 
acoperă integral titlul general: Partea I Cuvinte, metafore (p. 
13-92) şi, respectiv, Partea a II-a Metafore, expresii (p. 93-
238), în prima unitatea lexicală de bază fiind cuvântul, iar în a 
doua, expresia, şi aceasta fiind unitate lexicală fundamentală. 
Factorul-liant este metafora. 

Dacă prima parte reia, ca exemplificări şi teoretizări noi aspecte 
referitoare la moştenire, împrumut, creaţie lexicală, circulaţia 
cuvintelor şi cuvintele ca nume ale lucrurilor, factori ai schimbărilor 
de sens, partea a doua relevă, prin raportări la aspecte esenţiale de 
tip etnolingvistic (în sensul cel mai larg al termenului), specificul şi 
funcţiile lingvistice ale aproximativ o sută de expresii în domeniile 
agricol (a se strânge funia la par ş.a.), zootehnic popular (vacă 
bună de muls, a pune şaua pe cineva, între ele), păstorit (a avea 
cheag), pescuit (a se duce pe copcă, cu hapca), industrie casnică (a 
da cuiva de furcă), albinărit (a sta roi), morărit, fierărie, dogărie, 
croitorie, frizerie, lumea bâlciurilor ş.a.; stau în atenţie, de 
asemenea, clasificarea semantică (în special, sinonimia 
frazeologică) şi cronologică (arhaisme ca aman, cherem, custa, 
paiéle, sau neologisme precum cele din a simţi pulsul, a arunca 
peste bord, remaniere de miniştri ş.a.), autorul studiului dovedindu-
se cu acest prilej un foarte atent observator şi al evoluţiilor 
lingvistice recente.  

Expresiile idiomatice sunt clasificate în două categorii, criteriul 
ontologic, cópii ale realităţii şi imaginare ca termeni ai unor 
comparaţii ireale. Este de netăgăduit că pot fi sporite atât numărul 
lor, cât şi, eventual, şi pe această bază, propuse şi alte subclasificări. 

Pentru ilustrarea tehnicii de interpretare a datelor, semnificativă 
este, între altele, modalitatea relevată de expresia a pescui în apă 
tulbure, a profita de o situaţie încordată sau confuză, pentru a obţine 
foloase personale (p. 150-151), sunt invocate aspecte de tehnică a 
pescuitului în ape stătătoare mici (după Mihai Băcescu), un 
fragment cu subiect similar din La lilieci de Maria Ionescu, 
invocarea altor expresii din lumea sau din sfera sinonimiei 
pescuitului, precum a o duce ca peştele în apă, a se zbate ca peştele 
pe uscat, peştele de la cap se-mpute ş.a., concluzia marcând 
reproşul la adresa pescuitorului lipsit, în acţiunea lui, de fair play. 

În ajunul împlinirii a 75 de ani (n. 19 august 1937, la Zvorâştea 
– Suceava), Stelian Dumistrăcel îşi republică un studiu lingvistic 
important şi reprezentativ atât pentru profesionalismul Domniei 
sale, cât şi pentru lingvistica românească actuală. 

 

Petru ZUGUN 

Cititorul comun poate constata, prin Stelian Dumistrăcel, 
calităţile şi defectele acestui limbaj, iar lingvistul poate reţine şi 
critica de tip lexicografic (v. p. 193-195), precum şi observaţiile 
privitoare la tipologia bazată pe codul de adresare către destinatar 
(p. 201 şi urm.). Interesante şi instructive sunt, de asemenea, datele 
extrase din bloguri şi comparaţiile cu date lingvistice (inclusiv 
statistice) similare din zone lingvistice alogene (p. 206-218). 
Sutele de exemple şi de citate pe care le clasifică, le relaţionează 
şi le comentează Stelian Dumistrăcel sunt extrase din zeci 
d

 
 

 
 

    CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII  

STELIAN DUMISTRĂCEL – 75 

ÎMBINĂRI DE 
CUVINTE... 

O analiză privind modificarea enunţului aparţinând 
„discursului repetat” în textul jurnalistic şi în cel literar, 
întreprinsă, cândva, chiar la începutul lunii august, 
moment când ne amintim de ziua naşterii lui Marin 
Preda, ne-a confruntat cu un fişier bogat de extrase din 
proza moromeţiană. 

Însă chiar abordarea temei porneşte de la o 
observaţie aparent surprinzătoare. Anume, că, în 
domeniul exprimării emotive (practicată de slujitorii 
genurilor la care ne-am referit mai sus), nimic nu s-a 
schimbat de la constatări pe care, în primul secol al 
erei noastre, le-a făcut Marcus Fabius Quintilianus, în 
Institutio oratoria. Ne referim doar la două paragrafe din 
capitolul V al primei Cărţi a operei citate, unde în 
discuţie sunt „solecismele”, cele care aveau să fie 
preluate în neoretorică (în special de Grupul μ de la 
Liège) sub numele de „quadripartita ratio”. 

Rezumând, cele patru reguli sunt detractio 
(suprimarea), adiectio (adăugarea), immutatio 
(substituirea) şi transmutatio (permutarea), iar 
exemplele din Preda pentru investigaţia noastră privind 
„suprimarea” ilustrează modalităţi deosebite în 
destructurarea elementelor „discursului repetat” pe 
care îl reprezintă enunţurile paremiologice. Înainte de a 
comenta câteva mostre de destructurare la autorul în 
discuţie, trebuie să atragem atenţia asupra faptului că, 
la fel ca şi în cazul „substituirii”, regula (nescrisă şi nici 
formulată până astăzi) este păstrarea unui context 
minim de relevanţă, variabil de la caz la caz, în funcţie 
de tratarea formulei canonice, iniţiale. Aceasta poate 
suferi, obişnuit, o elipsă (de tipul „vorba dulce...” sau 
„fă-te frate cu dracul...”), dar inventivitatea scriitorului 
poate găsi şi alte soluţii. Marin Preda, un scriitor ce 
consideră o epistemologie sui-generis privind utilizarea 
parimiei, atât ca formulare, cât şi din perspectiva 
statutului personajului, poate fi urmărit în adevărate 
studii de caz. 

De exemplu, în volumul I din romanul Moromeţii 
(partea I, cap. XIII), personajul principal se întreabă, la 
un moment dat, cum devine „să nu-i placă cuiva 
băutura”, o „vorbă subţire” lăsată aici în suspensie, 

statut nesesizat de exegeţii, numeroşi, ai limbii şi stilului 
prozatorului; este vorba de evocarea primei părţi a unei 
zicători, al cărei ansamblu va fi livrat cititorului abia în 
volumul al doilea al romanului: „Moromete spuse cu 
regret: – Mie nu-mi place băutura. – Ei zău ? – Nu-mi 
place băutura, ca pisicii untura” (partea a V-a, cap. III). 

În aceeaşi viziune de contestare a clişeului, în 
cazul parimiei o înţelepciune de împrumut sub protecţia 
căreia scriitorul nu vrea să se pună, formula canonică 
poate suferi o succesiune de suprimări în corpul 
discursului. Rezultă, de fapt, o largă distribuţie în 
context a componentelor, prin integrarea într-un enunţ 
ce se supune „tehnicii libere” a discursului (după 
Coşeriu, Limba funcţională), adică vorbirii cu asocierea 
personală a elementelor limbii. Iată mostra de 
virtuozitate a acestei abordări, căreia îi este supusă 
formula uzuală de comparaţie „a se uita ca viţelul la 
poarta nouă”. Este vorba de descrierea construirii unei 
porţi noi la curtea casei familiei Moromete, operaţie la 
care asistă mai mulţi consăteni: 

„– Gata poarta, Moromete, zise Cocoşilă    
uitându-se la Paraschiv, care bătea ultimul cui. 

Moromete se uită gânditor la Paraschiv. După 
câteva clipe de tăcere îşi lăsă fruntea între genunchii 
desfăcuţi şi se îndoi. 

– Nu e gata! spuse el. Mai trebuie un viţel care 
să se uite la ea! Ceilalţi au înţeles că au stat destul 
şi se ridicară să plece” (Moromeţii, I, partea a II-a, 
cap. X; subl. n.). 

În treacăt, trebuie să observăm că acelaşi enunţ a 
constituit o provocare şi pentru Mircea Daneliuc; şi 
acestuia îi sunt necesare doar câteva cuvinte spre a 
trimite la forma canonică: „Papacioc se uita la mine ca 
viţelul şi eu mă aflam în poarta Studioului” 
[cinematografic Buftea] (Pisica ruptă, Editura „Univers”, 
Bucureşti, 1997, p. 5; pentru a nu i se ignora intenţia, 
scriitorul insistă: Papacioc se uită „bovin” şi face o mutră 
„calamitată”). 

Să zicem că, până la urmă, nu poate apărea ca 
surprinzător faptul că la Marin Preda, ca şi la alţi scriitori 
ce au trăit realmente într-o lume subtilă a cuvintelor,  

 

putem găsi rafinamente ale „figurilor de construcţie” 
sintetizate de Quintilian, a cărui operă avea în spate 
măcar cinci secole de retorică greacă şi latină. Ceea ce 
impresionează la prozatorul născut la Siliştea – Gumeşti, 
fără înalte studii de specialitate, este siguranţa detectării, 
pe cont propriu, a elementelor de stil care constituie 
câştiguri „tehnice” de cea mai înaltă clasă pe terenul artei 
antice a impresionării şi convingerii. Confruntându-l cu 
Retorica, putem oferi o probă de virtuozitate 
recomandată de Aristotel, dar căreia nu i-au răspuns 
exemplar nici scriitori cultivaţi. 

Şi Rebreanu, şi Călinescu – romancierul, dintre 
literaţii pe care Marin Preda i-a apreciat (chiar prin 
„neaderenţă”), aplică regula corelării epilogului cu 
începutul naraţiunii: să ne amintim de Ion sau de Enigma 
Otiliei, prin tabloul cu şoseaua ce intră şi, respectiv, iese 
din zona satului Pripas, în primul caz, cu strada Antim şi 
casa lui Moş Costache în al doilea. La ambii, imaginea, 
complexă, are nevoie, spre conturarea ideii, de câteva 
fraze, deşi lui Călinescu nu-i prea era străin nimic din 
poetica clasică, iar în liceele din fostul Imperiu Austro-
Ungar, în tradiţia vechiului învăţământ, se studia retorica. 

Dar Aristotel, autorul „artei monologului”, cerea ca, 
pe lângă reluarea ideii din exordiu, prin ultimele cuvinte 
ale acestuia, partea de încheiere a unui discurs, 
peroraţia, să fie formată din propoziţii simple, juxtapuse, 
aşadar lipsită chiar de conjuncţii, pentru ca impactul să 
fie puternic. Este uşor să recunoaştem aceste exigenţe 
comparând exordiul şi peroraţia din primul volum al 
romanului Moromeţii; textele au devenit, de mult, unele 
prin care sunt recunoscute o viziune şi un stil: „în câmpia 
Dunării, cu câţiva ani înaintea celui de-al doilea război 
mondial, se pare că timpul era foarte răbdător cu 
oamenii; viaţa se scurgea aci fără conflicte mari”. 

 

* 
 

„Peste trei ani izbucnea cel de-al doilea război 
mondial: timpul nu mai avea răbdare”. S-a spus, în 1980, 
că ultima propoziţie a fost premonitorie. 

 

Gabriel García Márquez este considerat autorul cel 
mai parafrazat din lume, dat fiind că, în texte din diferite 

 

limbi, pot fi descoperite zeci de preluări, mai mult sau 
mai puţin acomodate, după titlul Crónica de una 
muerte anunciada, aşadar „Cronica unei morţi 
anunţate”, pentru care, şi în româneşte, găsim 
parafrazări ce păstrează, uneori, în raport cu originalul, 
doar un context minim de relevanţă, de la „Cronica 
unei urgenţe anunţate” sau „Cronica unei emisiuni 
anunţate”, până la „Crima unei recompense anunţate”, 
sau chiar „Cronologia unei demisii neaşteptate”. 
Gabriel García a respins, dar, desigur, cochetând, 
acest tip de intersectare auctorială: „Chiar nu sunt în 
stare ziariştii să-şi inventeze propriile titluri?”. 

Ne întrebăm cum ar evalua Preda extrem de 
numeroasele evocări (adesea clone stângace) din 
publicistică, amintitoare ale unor enunţuri, de diferite 
clase, din scrisul său. Cităm, aleatoriu, doar câteva 
cazuri şi situaţii; de exemplu, de la „Literatura ca pradă”, 
„Viaţa ca moft”, „Viaţa ca monedă de schimb”, „Viaţa ca 
o indexare”, „Viaţa ca o coridă”, până la interogaţia lui 
Fănuş Băileşteanu „În definitiv, nu toată viaţa i-a fost ca o 
pradă?” („Caiete critice”, 8-10/1997, p. 27), sau de la 
„Imposibila uitare”, „Imposibila iubire”, „Imposibila 
libertate” etc., la titlul unui volum al lui Gh. Grigurcu, 
„Imposibila neutralitate. Eseuri de ieri şi de azi” (1998).  

De la comuniune spirituală şi dialog peste timp, 
malaxorul discursului public şi al limbajului publicistic 
poate conduce, ireprimabil, la kitsch. Deşi fraza de 
încheiere a exordiului la Cel mai iubit dintre pământeni, 
„Dacă dragoste nu e, nimic nu e!” a cunoscut şi evocări... 
respectabile, de tipul ,,... dacă memorie nu e nimic nu e” 
(justificare a profilului revistei intitulate „Memoria”), sau 
chiar „Dacă Moromete nu e, nimic nu e”, este evidentă 
distanţa de la acestea până la „Dacă taxă nu e, nimic nu 
e” ori „Dacă rebranşare nu e, nimic nu e!”. Ca şi în cazul 
filozofiei textului de pe un banner prezentând un 
medicament (din clasa „claritromicină”): „Atunci când 
TIMPUL nu mai poate să aştepte!” (iulie 2001), cu 
evocarea chiar a enunţului de încheiere a volumului I din 
romanul Moromeţii, deja menţionat. 

Riscuri ale celebrităţii?!   

Stelian DUMISTRĂCEL 
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DRUM 
 

Era o piatră rotundă 
Întunericul noroios din drum, 
Or mulți o confundă 
cu Moartea noastră de-acum. 
Bat clopotele Morții de fum. 
 
S-au întins pe vreascuri uscate, 
urât mirositor ca o punte, 
gândurile tale de moartă 
și din ele făcură ăștia o poartă 
să treacă ea Moartea, tu moartă! 
 
Făcută din frunze de vișin 
și tei argintiu 
îmi vine să leșin 
când știu că eu încă sunt viu 
în al Morții de frunze sicriu. 
 
Totul a devenit galben și alb ca de ceară, 
se fac rotocoale de umbre 
din caii ce-aleargă pe-afară, 
din aceia rămași pentru tumbe. 
Și-ncearcă și alții să moară, 
alții să umble! 
 
Vai cât aer înghit, făcut 
de sicriul de frunze! 
Ca să fiu printre voi fericit... 
dar... scuze! 
Am uitat c-am murit! 
Trăiască Moartea la Infinit! 
 
Acum ce urmează? 
Vin ăștia să are 
o brazdă albastră ca cerul, 
ca cerul de mare – 
Ăsta-i misterul! 
Că de fapt nu se moare – 
asta urmează acum! 
Bat clopotele Morții de fum! 
 
 

 

CORĂBII 
 

Tu, glob de apă dulce, 
tu, glob de dimineață, 
de după stânci albastre 
în brațe să îmi cazi... 
Să pot să mor odată și eu cu ceru-n brațe, 
pe vârfuri parfumate și cetini lungi de brazi! 
 
Zăpezile de aur în spuma înstelată – 
din spuma mării albă 
născut odată eu, 
albastrele nisipuri pe plaja mării, iată, 
m-or prinde pe vecie în somnul Morții greu! 
 
Pierdutele corăbii cu pânze mari de stele 
să lumineze taina întinderilor reci... 
O, glob de apă dulce, 
aș vrea să fiu ca ele, 
ca spuma mării, albă, 
ca Moartea mea pe veci! 

 

ROZ 
 

Primele ziduri uscate de frunze 
Apăreau dintr-un roz Infinit. 
Fugeam cu picioarele smulse 
confuz e... 
Morții căzuse clopotul -- 
eu l-am găsit. 
 
Pasărea se frământă cum să 
crească iarba mai dulce, 
Eu mă frământam cum să 
mă culc în ea, 
căci sufletul meu vroia să se culce. 
 
Când,m-am întâlnit cu Moartea la colț 
s-a făcut că nu mă vede o dată 
Dar avea iarbă dulce în clonț -- 
Asta n-am să uit niciodată. 
 
 

COPILĂRIE 
 
De pom cu o lulea în gură 
stă Infinitul – killer blând 
eu tot pășeam lângă bordură, 
erai aproape, Moarte, când... 
 
Grădina-aceea cu zambile -- 
și iepuri albi și iepuri roz -- 
mi-o dase Dumnezeul mie -- 
lungi, parfumate, să le-nnozi. 
 
Grea din pământ creștea o piatră – 
chiar lângă pom și lângă ea 
îngenuncheai tu fermecată 
cu Moartea-n față – Moartea mea! 
 
Era o moarte luminoasă 
însă lipsită de lulea, 
căci îți umplea întreaga casă 
cu trilu-li, cu trilu-la! 

 
 

DESEN 
 

O, te iubesc cum apa mai iubește 
pietrele verzi dintr-un afund de râu, 
Gâză rotundă ce mărșăluiește 
desenul Morții într-un lan de grâu. 
 
Acest desen îl am de la copaci 
cu mult mai ’nalţi decât sunt ei, 
copacii 
și mai aveam și-un lan întreg de maci 
exact la fel cum e un lan de  
maci! 

PEISAJ FĂRĂ TIMBRU 
 

Vântul se îngână cu vântul pustiu, 
iarba a-nceput să vorbească! 
Diseară îți spun că nu viu – 
mai bine las iarba să crească. 
 
Totul e plin de cari! 
Și cu totul cu totul de molii, 
Mai bine ar fi să dispari 
printr-un câmp străveziu de magnolii. 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

un ludic al morții: 
DAN GIOSU 

Născut la 24 martie 1960. Poet şi prozator. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
Autor al volumelor de poezie: Întoarcerea cuvintelor (Junimea, 1984), Liber ca pasărea 
(Junimea, 1989), Patru plus îngerul (Editura Cronica, 1994), Pătratul umbrei (Cronica, 
1995) ş.a. În 1991 îi apare, la Editura Junimea, volumul de proză scurtă Scândura lui 
Afansol. Premiul revistei „Cronica”, 1994; Premiul Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, 1996; 
Premiul „Vasile Pogor” al Primăriei Iaşi, 1997. Stabilit în Bretagne, Franţa, din decembrie 
2010. A încetat din viață în 13 iunie 2012. 

 
 

„Aş spune că deceniul 1990-2000 a fost, probabil, cea 
mai rodnică perioadă a artistului la tinereţe: poezia lui şi-a 
tăiat un făgaş sigur şi singular, a fost comentată elogios şi 
încununată de premii. Optzecist în fond, Dan Giosu n-a 
intrat în clasamentele de vârf ale acestora. Şi asta întrucât 
era un atipic, având mai degrabă atingere cu Dinescu, cu 
Brumaru, cu Cezar Ivănescu, cu Horia Bădescu. Giosu era 
un ludic al destrămării şi al morţii, percepută, aceasta din 
urmă, cu antenele unui rapsod trecut printr-o rafinată 
şcoală de poezie. Avea spectrul morţii mereu în faţă, dar se 
juca cu el, cu ea, mereu sfâşiat între Eros şi Thanatos”. 

 

Nicolae TURTUREANU 

CCRROONNIICCAA LLIITTEERREELLOORR  

 

 
„Pe 13 iunie, poetul Dan Giosu, care locuia împreună cu 

soţia Cristina, medic, şi fiul Dan Jr. pe malul Atlanticului, în 
Bretagne, şi-a luat adio de la noi. Sigur că suferea de o boală 
gravă de mai mulţi ani, dar nu eşti pregătit niciodată pentru o 
asemenea veste. De când am primit vestea, mă tot gândesc la 
Dan, la poezia lui, la încercările la care l-a supus viaţa. Acum, 
aproape trei ani, când au plecat în Franţa, m-am bucurat – mă 
gândeam că se va simţi bine în vecinătatea oceanului şi că-şi 
va petrece ultima parte a vieţii într-un loc plin de farmec. Aşa 
a şi fost, doar că ultima parte a vieţii s-a dovedit nedrept de 
scurtă! Le doresc Cristinei şi lui Dan Jr. să aibă destulă putere 
ca să treacă prin această grea încercare, iar lui Dan îi doresc să 
se bucure şi în cealaltă existenţă de farmecul ultimului loc de 
reşedinţă şi, desigur, de deplina grijă a Domnului”.  

 

Liviu ANTONESEI 

 
 

„Moartea poetului Dan Giosu m-a copleşit... Nu e o 
singură moarte... e viaţa noastră literară de pe vremea 
„împuşcatului”, e trecutul nostru, care se stinge încetul cu 
încetul, lăsându-ne din ce în ce mai singuri, mai fără 
apărare, pe alte meleaguri, în care am prins rădăcini firave, 
sau nu. Vorba lui Celan, rădăcinile noastre sunt în aer...”. 

 

Bianca MARCOVICI 

În prezența Regelui Mihai, după decernarea Premiului 
„Vasile Pogor” al Primăriei Municipiului Iași (1997) 

 
 

„Într-un poem intitulat frumos Fericirea dintr-o 
cameră unde pâlpâie focul şi ea stă întinsă pe un ţolic 
albastru şi cu desene foviste, natura apare animată. Ploaia 
care se vede prin fereastră are urechi de apă, sensibile la 
fericirea cuplului din interior. Mugetul vacii posedă şi el un 
organ senzorial, o trompă a lui Eustache ce se ridică peste 
pajiştea presărată cu melci. Verdele ploii face corp comun 
cu verdele ierbii şi cu cochiliile din jur, iar urechea norului 
suge ca un păianjen toate sunetele ce se înalţă spre cer. 
Poetul e fericit de această privelişte şi imploră, în 
genunchi, iubita să fie părtaşă la fericirea lui. Iubita 
contemplă un gând interior. Ei nu-i mai spune nimic nici 
ruga fierbinte a poetului, nici mâna sa întinsă spre toamnă, 
nici frunza roşie, ce se desprinde de pe ramuri. Nici 
urechea norului-păianjen tronând peste peisaj”. 

 

Nichita DANILOV 
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Ultima carte de proză a lui Liviu Antonesei (Victimele 
inocente şi colaterale ale unui sîngeros război cu Rusia, 
Editura Polirom, Iaşi, 2012) tentează privirile şi mâinile întâi 
de toate prin coperta meşteşugită, colaj de două fotografii alb-
negru, tăiate orizontal de banda roşie, suport al titlului 
promiţător. Imaginile, ofensive prin contrasul dintre non-
culori şi roşu, acesta din urmă adâncit şi de prezenţa 
cuvintelor-cheie victime şi sângeros război, creează o 
atmosferă stranie, de părăginire a timpului şi a vieţii, o 
tensiune a aşteptării, dozată cu inteligenţă şi în textele 
propriu-zise. 

Titlurile lungi, stufoase, alcătuiesc un inventar de situaţii, 
aparent fără nicio legătură între ele. De-abia la a doua lectură 
a cărţii se pot observa punctele de încopciere dintre texte, 
personaje, atitudini, rezolvări, realităţi paralele, sau, 
dimpotrivă, concentrice, una în cealaltă. Cele unsprezece 
povestiri, anunţate chiar din subtitlu, se constituie într-un joc 
de pretexte pentru o defilare a faţetelor auctoriale, căci, 
indiferent de persoana narării, amprenta personală răzbate din 
toate paginile cărţii; fiecare text îşi are îmbrăcămintea proprie, 
neîmprumutată şi nefurată. Prozatorul ne poartă abil printre 
cetăţi şi iubiri pătimaşe la ceasurile de cumpănă dintre ani 
(Ocolul Cracoviei într-o singură noapte, laolaltă cu 
incredibila şi banala poveste de dragoste a unui turist 
yankeu) sau, păstrând cronotopul, schimbă personajele şi 
povestea, demonstrând şi abilităţi hronicăreşti ce amintesc de 
Gastronomicele lui Păstorel Teodoreanu (Ce căuta neamţul în 
Polonia ?). Motivaţiile izbăvirii prin scris se furişează dintr-
un pseudojurnal (A doua mărturie a Mariei, cealaltă Marie)  
în strigătul disperat al lui Adam Leon, victimă sigură a unui 
complex de împrejurări măiestru ţesute (Nefericita aventură a 
prietenului meu Adam Leon, profesor, literat, fotograf şi 
martir). Cutremurătoare prin surprinderea cu acurateţe a 
detaliilor, Ziua în care a început să moară tata nu se 
complace într-o plângere şi tânguire curgătoare, aşa cum, 
poate, am fi tentaţi să credem titlului. Dimpotrivă, sentimentul 
dominant este cel al depăşirii, al urcuşului perpetuu, iar 
personajele care astăzi nu mai sunt  se fixează într-o galerie 
tutelară, figuri permanent prezente şi veghetoare. 

Lumea interioară, sensibil-personală a naratorului răzbate 
la tot pasul, lecturile, experienţele marcatoare, punctele de 
presiune din trecutul mai apropiat sau mai îndepărtat, 
mergând până în copilărie, toate se concentrează în polifaţete 
ale unei uriaşe oglinzi, ce reflectă, şi, în acelaşi timp, absoarbe 
imagini, atitudini, fragmente de viaţă. Interesante sunt şi 
trimiterile la lecturile personajului-narator: de-a valma, 
„Academia Caţavencu”,  Blaga, Vulcănescu, Vasile Băncilă, 
Gustave Le Bon, La ţigănci şi alte povestiri, Maitreyi, 
Heidegger, Raport către El Greco, o paradă, totuşi 
neostentativă, de titluri şi autori, semnale clare de 
permeabilitate şi flexibilitate a gândirii. 

Obsesia care ne însoţeşte la lectura acestei cărţi, şi care, în 
final, riscă să devină obsesia noastră definitivă, este cea a 
raportului dintre realitate şi ficţiune. Văzut din perspectiva 
personajului care vrea să devină (sau este deja) scriitor, jocul 
presupune un ritual de rupere din cotidian: Nu ştiu ce îmi 
venise în vara aceea schimbătoare…, dar îmi trecuse prin cap 
să încep un roman. Un roman realist. De fapt, mai mult decât 
un roman care să respecte convenţia realismului, unul care să 
se inspire direct din realitate, adică să îşi împrumute 
personajele şi, pe cât posibil, poveştile acestora. Şi atunci s-a 
pus, se pune problema documentării. Dacă este vorba despre 
personaje smulse realităţii, de bună seamă că trebuie să te 
ridici de la birou, să te îmbraci, să deschizi larg uşa şi să dai 
buzna în realitate.  

Jocul de-a realitatea şi ficţiunea sau, mai degrabă, de-a 
realităţile virtuale, continuă cu o concentrare asupra 
posibilităţilor: cum ar spune o vorbă populară, şi călare, şi pe 
jos, şi îmbrăcată, şi dezbrăcată. Dincolo de jocul de cuvinte, 
antinomia, preluată dintr-un basm românesc, rezolvă 
magistral dilema, readucând totul sub semnul realului, adică 
la numitorul realităţilor multiple, dar ancorate indestructibil în 
autobiografie. Personajele, un amalgam de vârste, profesii şi 
personalităţi, au totuşi în comun o anumită înclinaţie spre 
reflexivitate şi  spre o pseudospovedanie eliberatoare : ştiu că 
trebuie să vorbesc este strigătul interior al Mariei, care, în 
încercarea de a se afla pe sine, derulează o întreagă strategie 
de comunicare cu prieteni, prietene, psihoterapeuţi, pentru a 
se refugia în reverii şi în caietul salvator al Sabinei (A doua 
mărturie a Mariei, cealaltă Marie). 

 

 

De altfel, forţa verbului, a vorbitului şi a scrisului este 
atotprezentă, catalizatoare şi purificatoare; personajele trăiesc 
printre cărţi, biblioteci, foi de hârtie şi instrumente (şi e 
memorabilă povestea maşinilor de scris, prima din ele fiind 
darul cel mai important pe care (tata) mi l-a dat vreodată. 
Unele fac din scris o meserie, în pofida riscurilor inerente unei 
apariţii (prea) publice, (prea) vizibile: Adam Leon, un vrednic 
pilon al literelor, un arbitru al eleganţei, profesor, fotograf, 
devine cu graţie… martir al unei năvăliri în zori, iar izbăvirea 
vine, paradoxal, tot din literatură. El îşi imploră un prieten să 
scrie povestea, să o treacă în planul altei realităţi, fiind sigur că 
aşa ar putea fi crezut, şi eventual iertat, de soţie. Însă naratorul 
deconspiră neputinţele literaturii în a influenţa atât de radical 
realitatea, şi propune o alternativă: Mă rog pentru norocul lui, 
poate că rugăciunea e mai puternică decât literatura.   

Fascinaţia pentru cuvântul scris e la concurenţă cu 
pasiunea pentru fotografie, cu care, de fapt, se completează: 
aşa cum i-am furat chipul pe ascuns, i-am furat şi 
întâmplarea. Dezideratul călătorului  e declarat: să aruncăm 
măcar un ochi, să furăm o imagine, să fixăm peisajul, să 
radiografiem personajele.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografiile şi scrisorile vor fi păstrate de diferitele 

personaje cu sfinţenie, ca pe un fel de cârje ale memoriei, 
care încearcă să-i suplinească debilitatea, caracterul 
imprecis, găurile. Această receptivitate a privirii îi conferă 
autorului posibilitatea nuanţărilor, a decupajelor şi 
combinărilor dintre descriere şi naraţiune, ca în fragmentul 
despre mormântul lui Kazantzakis de la Heraklion: O piatră 
tombală din calcar, pe care nu e scris nici măcar numele, ci 
doar un citat din marele scriitor pe avers şi, pe revers, pe o 
placă din metal, cuvântul „pace” cioplit în câteva limbi, de 
la greacă şi ebraică la engleză. O cruce simplă, alcătuită din 
două lemne de catarg legate cu sfoară marinărească. Nu am 
văzut niciodată un mormânt mai potrivit pentru un mare 
scriitor, deşi am vizitat până acum câteva cimitire…  

Reacţiile personajelor sunt acutizate, rod al unei 
percepţii amplificate a realităţii exterioare sau interioare, 
hiperbolizate şi de reflecţia personalităţii într-o galerie de 
oglinzi în permanentă mişcare. Asistăm parcă la o întrecere 
între realitatea imediată şi realitatea dinăuntru, mediată, 
furată câteodată de ochiul aparatului de fotografiat, ori de 
ochiul cel care se deschide numai în interior. Pe narator nu 
îl interesează prea mult o diferenţiere a personajelor după 
nişte criterii oarecare (individuale sau colective, pozitive 
sau negative, ba chiar şi neutre, de ambe sexe, cum se 
spune); el caută povestea. Acea poveste reconstituită, pe cât 
posibil, din fapte reale, joc în care imaginaţiei îi rămâne 
foarte puţin spaţiu de manevră. Pentru confirmarea 
verosimilităţii, naratorul apelează chiar la serviciile unei 
agenţii de detectivi particulari, punând în mişcare un 
angrenaj întreg, un arsenal specific, descris cu plăcere şi 
interes, ceea ce lasă impresia unei contaminări a vocaţiilor. 
Concluziile dau însă peste cap premisele iniţiale, notate 
sârguincios în agendă; jocul continuă, între personaje, şi, 
mai interesant, între narator şi cititori: Aş mai putea lungi 
însă povestea… introducând, de pildă, un pasaj teoretizant, 
în care să explic amestecarea timpurilor reale şi 
gramaticale în proza pe care o scriu. Dar nu-mi place să 
dau totul mură în gură cititorilor, şi, cu atât mai puţin, 
criticilor literari. 

Libertatea de mişcare a naratorului se vădeşte mai ales în 
alegerea toposului; o realitate cel mai adesea concret-
toponimică; fără niciun complex se trece de la Cracovia 
preabinecunoscută la Creta şi de la urbea noastră la o ţară 
oarecare. Locurile de pe-trecere a acţiunilor ne conduc pe o 
ipotetică hartă a preferinţelor: la ştrand, în spaţiul fals-
securizat al propriei case, pe plajă, în beci, în cort, în tavernă, 
la cârciumă, în sau pe lângă biserică. Toate sunt spaţii 
publice, inclusiv casa lui Leon, care devine teatrul unei 
năvăliri în zori… 

 

 
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

Personajele care au cea mai consistentă substanţă sunt cei 
apropiaţi, tatăl şi mama, bunicul Andrei, bunica. Acumularea 
trăsăturilor se realizează prin aducerea în prim-plan a unor 
flashuri din copilărie, marcatori existenţiali (bătăile primite, 
colecţiile, specula cu bilete de cinema, sandalele noi…), sau din 
adolescenţă, acestea din urmă cu o altă forţă de penetrare a 
conştiinţei. Astfel, o discuţie care începe aparent banal va 
deveni motivaţia recunoscută a asumării scrisului ca stare a firii, 
a unui dat implacabil, a unei conformări: De ce am ajuns 
scriitor? Pentru că am avut talent? Se poate, dar nu sunt foarte 
sigur nici de asta. Pentru că am învăţat să scriu şi să citesc cu 
vreo doi ani înainte de a merge la şcoală? Pentru că m-am 
apucat de citit şi scris romane în clasa a doua? Iarăşi, se poate. 
Dar toate acestea au fost nişte premise. Cred că am ajuns să 
mă socotesc scriitor din pricina acelei discuţii de la 19 ani, din 
cauza acelei scurte propoziţii pe care a pronunţat-o el la 
sfârşitul lecturii celui de-al doilea eseu din tinereţe. Nu-mi dau 
seama ce l-a făcut să spună acel lucru atunci, ştiu însă că după 
aceea m-am comportat mereu conform cu acele cuvinte.   

În pendularea naratorului printre locuri, timpuri, personaje 
se poate întâlni orice: magicul, grotescul, sublimul, ireparabilul. 
Însă căutarea cea mai arzătoare este cea a propriei persoane, 
pulverizată voit în spaţii largi de scris şi de imaginaţie. Această 
fărâmiţare (vizibilă şi la nivelul structurării cărţii, în unsprezece 
povestiri, ce amintesc de cei unsprezece, apostolii  rămaşi…) şi 
reconstituire, cu efort perpetuu-creator, a unei unităţi originare, 
dau consistenţă şi farmec unui volum aparent  discontinuu. Încă 
o oglindă, în care autorul ne obligă să ne privim, să ne 
reflectăm, să descoperim, odată cu el, propriile oglinzi şi 
adâncimile personale.   
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Un autor foarte serios, care nu putea să încurce lucrurile, 
mai ales că vorbim şi de o statuie monumentală. Cartea face 
aceste precizări şi este bine să ştim întotdeauna cine a iniţiat un 
proiect, ce primar din acea vreme sau ce alte notabilităţi au 
susţinut proiectul. Am rămas impresionat de faptul că iubitul meu 
coleg de generaţie Ioanid Romanescu are o statuie printr-un 
proiect realizat de colegii noştri. 

Lucian Vasiliu: Mare parte dintre lucrările prezente în acest 
substanţial album sunt datorate unor artişti români: Ion Georgescu, 
Ioan C. Dimitriu-Bârlad, Ion Mateescu, D. Passima, Iftimie Bârleanu, 
Dan Covătaru ş.a., dar şi polonezului românizat Wladimir Hegel, 
franco-germanului românizat Richard Hette, italianului Rafaello 
Romanelli… Şi din această perspectivă, Iaşul este un oraş al 
europenităţii culturale. 

(Emisiune TVR Iaşi, 3 octombrie 2006) 

 

Cultura în date 
Lucian Vasiliu: Un cărturar ieşean, Paul Miron, stabilit la 

Universitatea din Freiburg, spunea că Iaşul ne oferă totul, dar ne şi 
solicită totul. A apărut recent o carte semnificativă pentru cei care 
slujesc, vieţuiesc şi trudesc în Iaşi, cu prefaţa actualului primar, 
domnul Gheorghe Nichita. 

„O istorie a culturii ieşene în date” contabilizează de la anul 
1400 începând, până la 2000 orice dată importantă. La un moment 
dat te interesează data de naştere a unui scriitor mai puţin important, 
pe care nu-l găseşti în dicţionarele mari… Sunt văzute şi fenomene 
să spunem mai puţin importante cum ar fi crearea unor societăţi, 
adunări cu viaţă mai efemeră, dar cu toate acestea importante 
pentru bogăţia şi varietatea de încercări culturale care s-au produs la 
Iaşi. Occidentalii au dicţionare de toate felurile, au cărţi la care poţi 
apela în orice moment, mai ales de natură informaţională. Oricând 
vrei să cauţi ceva la ei ai instrumentul căruia să i te adresezi. De la 
marile dicţionare Larousse sau Robert până la dicţionare speciale: 
de argou, de terminologie ştiinţifică sau tehnică. Nu mai spun de 
dicţionarele de date. Datorită ştiinţei pozitiviste, totul este bine 
precizat şi bine cronologizat. Mie mi se pare o lucrare de o 
modernitate deosebită şi de o utilitate imediată şi la îndemâna 
tuturor. Cu atât mai mult cu cât doamna Elena Leonte are în spate o 
sursă sigură de erudiţie şi de informaţie, Biblioteca „Gheorghe 
Asachi”… Mai mult, avem în faţă o carte frumoasă din punct de 
vedere grafic şi care-i face toată cinstea.  

Lucian Vasiliu: Iar domnul Ionel Maftei e deja o autoritate în 
domeniul cercetării privind Iaşul cultural. „Dicţionarul personalităţilor 
ieşene” a fost premiat de Academia Română. În acest op regăsim nu 
numai personalităţi ieşene, ci şi personalităţi care s-au născut la 
Soroca, la Cernăuţi, la Bârlad sau la Fălticeni, la Târgu Neamţ sau la 
Huşi. E o istorie a întregii Moldove în varianta ieşeană pe de o parte, 
volumul este ilustrat şi agrementat cu bibliografie substanţială şi mă 
gândesc, pentru că spuneaţi de Biblioteca Judeţeană „Gheorghe 
Asachi”, cât de important pentru cel care nu are acces la internet 
este  să acceseze la biblioteca sătească sau comunală din comuna 
vasluiană Puieşti, să spunem, această carte, fie că e vorba de 
preotul, de învăţătorul satului sau de inginerul agronom. Aici este 
europenitate, este continuitate, este sugestie… Regăsim în volum 
arhitecţi, arheologi, numismaţi...  

Cezar Ivănescu: E interesantă această temă pe care ai enunţat-
o fiindcă şi N.A. Bogdan în monografia Iaşului intenţiona, în ultima 
ediţie pe care o pregătea pentru tipar,  şi o extindere în împrejurimile 
Iaşului. În această carte avem un lucru interesant. Întâi mi s-a părut 
surprinzător si pe urmă am găsit raţiunea. Este vorba de 
personalităţi născute în alte diferite locuri, dar care au venit în 
contact cu  Iaşul. Fie s-au afirmat, s-au impus sau au murit aici la 
Iaşi, fie au avut pur şi simplu o atingere…  

Din acest punct de vedere Iaşul este văzut ca un loc de mare 
efervescenţă intelectuală  şi ca un mare centru european. Aşa cum 
ne amintim din vechile denumiri date de străini, Iaşul a fost numit la 
un moment dat Mica Romă, pentru că amintea de latinitate, de 
Europa şi de un mare centru de civilizaţie. După Mica Romă a 
devenit Florenţa românilor, prin efervescenţă culturală. Cultivarea 
memoriei culturale şi cultivarea trecutului  sunt astfel  teme obsesive 
prin care Iaşul devine odată în plus unicat. 

Lucian Vasiliu: Sunt de asemenea prezente în această 
carte şi personalităţi străine care s-au exprimat la Iaşi, dintre cei 
care odinioară s-au stabilit aici, au fost asimilaţi, au avut discurs 
politic, comercial, cultural: armeni, evrei, polonezi, germani, 
unguri, greci, turci sau tătari. De la personalitatea constructorului 
Gustav Eiffel şi până la generalul Henri Mathias Berthelot, atât 
de legat de istoria românilor.  

Cezar Ivănescu: Iaşul a fost dintotdeauna un oraş 
cosmopolit şi chiar în perioada ocupaţiei ruseşti îmi amintesc de 
referirile pe care le făceau străinii… Aici se vorbea franţuzeşte, 
de altfel limba de comunicare între localnici şi elita ofiţerimii 
ruseşti. Un oraş cu mare deschidere pentru românitate în 
general pentru că trebuie să ne gândim, temă existentă şi la N.A. 
Bogdan, la venirea lotului masiv de transilvăneni la Iaşi, care au 
constituit structura, lotul de bază şi la „Junimea“ şi mai apoi în 
toate acţiunile ieşene, un oraş deschis întregii românităţi şi spre 
Europa, prin personalităţile care s-au ilustrat aici. 

(Emisiune TVR Iaşi, 10 octombrie 2006) 
 
 

Fragmente dintr-un volum în pregătire. 
 

Transcrieri de Alfredina IACOBITZ 
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DESPRE CĂRȚI ȘI NU NUMAI… 
(dialoguri televizate)  

LUCIAN VASILIU  
& 

CEZAR IVĂNESCU 
 
 

Odinioară, Iași… 
Lucian Vasiliu: Suntem în casa „Junimii” lui Vasile Pogor (primar, 

traducător, parlamentar celebru de odinioară), loc în care circa douăzeci 
de ani s-au întâlnit tineri cărturari români din cele trei provincii istorice, 
de la transilvăneanul Titu Maiorescu la munteanul Ion Luca Caragiale, 
de la Ioan Slavici din Şiria Aradului până la nemţeanul Ion Creangă. Ne-
am propus în această primă emisiune să comentăm o carte 
fundamentală despre Iaşi!  

Cezar Ivănescu: Da, este vorba despre lucrarea lui N.A. Bogdan 
„O monografie istorică şi socială ilustrată”, apărută pentru prima oară în 
1913-1915 la Iaşi şi retipărită de Editura „Tehnopres” în 1997, printr-o 
tehnică modernă anastatică. Este reprodusă exact ediţia de atunci. 
Pentru bibliofili, o raritate cu adevărat. Trebuie să spunem că începem 
cu această carte a lui N.A. Bogdan pentru că este cu adevărat o lucrare 
fundamentală. Nimic nu se va putea scrie de acum înainte  fără ca 
autorii care vor veni să nu facă referire la această carte impresionantă. 
Aşa cum ştiţi cu toţii şi observaţi pe mediile noastre,  suntem într-o 
epocă de tranziţie şi avem multe fenomene scandaloase şi intens 
mediatizate. Această tranziţie se face, ştiţi bine,  de la comunism la 
capitalism, de la  statul naţional către Uniunea Europeană. În acelaşi 
timp ţara noastră parcurge şi un proces mai discret, mai profund aş 
putea spune şi mult mai important  pentru supravieţuirea noastră 
materială şi spirituală. Este  fenomenul restauraţiei. Se petrece o 
restauraţie în  România, tacită cum spuneam, discretă, dar ea se 
petrece. Tipărirea, retipărirea unei asemenea cărţi semnate de 
N.A.Bogdan face parte din acest proces de restauraţie. A propriei istorii, 
care ne-a fost obnubilată sau cu totul ştearsă de bolşevism, a propriei 
istorii sociale, a propriei istorii spirituale. 

Lucian Vasiliu: N.A. Bogdan, pentru publicul nostru mai puţin 
iniţiat, s-a născut în Iaşi, în anul 1858, dintr-o familie de vechi moldavi, 
demnitari. A parcurs mai multe şcoli ieşene. Ion Creangă s-a ataşat de 
doi dintre tinerii învăţăcei, respectiv N.A. Bogdan şi A.C. Cuza. Mai mult 
de atât, timp de trei ani, tânărul N.A.Bogdan  a fost găzduit de Ion 
Creangă în locuinţa sa. A fost un fel de mic secretar cultural al 
dascălului, învăţătorului Ion Creangă. N.A. Bogdan nu este numai 
autorul acestei esenţiale cărţi ci şi autor de versuri, nuvele, teatru. A 
îndeplinit mai multe slujbe, calitate în care a avut acces la arhive. De 
pildă, un timp a fost secretar al Teatrului Mare de la Copou. A fost ofiţer 
al Stării Civile, secretar general al Primăriei Iaşi şi prim-ajutor de primar.  

Cezar Ivănescu: Cartea lui N.A. Bogdan, care a apărut  pentru 
prima oară sub o formă redusă, o formă momentană, să spunem, a fost 
scrisă la cererea unui primar de Iaşi, pentru că veneau Majestăţile 
regale să viziteze Iaşul şi trebuia să li se facă un dar. Apoi a fost reluată 
şi s-a lucrat la ea timp de un deceniu. A apărut  sub această formă sub 
care o avem şi acum, tipărită în această ediţie anastatică. După 
informaţia extrem de bogată, după limba în care este scrisă, după 
numărul impresionant de documente şi izvoare la care face apel este o 
carte neîntrecută până acum. Gândiţi-vă că ne apropiem de un secol de 
la tipărirea ei. În acelaşi timp o carte care, după cum îmi sugerai într-o 
discuţie  privată, a inspirat alte cărţi monumentale, până, am spune noi, 
la „Istoria literaturii române de la origini până în prezent” a lui G. 
Călinescu. La fel, o carte fabuloasă şi care rămâne ca un monument al 
culturii româneşti.  

Lucian Vasiliu: Scrierile sale literare, mai puţin cunoscute astăzi, i-au 
slujit ca formulă de mesaj cultural, fiindcă e greu să vii din arhive cu 
documente aparent terne şi să le faci plauzibile, credibile şi, mai ales, 
pitoreşti. Limbajul acestei monografii salvează ideea de discurs strict 
arhivistic. 

Cezar Ivănescu: Fiecare carte are soarta ei, cum spun latinii. 
Trebuie să amintesc un lucru. N.A. Bogdan, în epocă, a fost o 
personalitate de tip eminescian, la care nu au contat patalamalele 
oficiale obţinute  de-a lungul vieţii, dar la care a contat cultura adevărată 
acumulată. Un autodidact ca şi Eminescu, care ştiţi bine era numit de 
noi ca omul deplin al culturii româneşti. 

Acest N.A. Bogdan, în epocă, a făcut o figură, cred eu, care-l poate 
apropia de Nicolae Densuşianu cu a lui „Dacie preistorică”. Adică a 
apelat mai întâi la izvoare antice. De ce spun acest lucru? Deoarece 
invitaţia pe care vreau să o produc publicului ieşean în special, 
românesc în general, este următoarea: şi cartea lui Nicolae 
Densuşianu, „Dacia preistorică”, a fost contestată în epocă foarte tare 
aşa cum şi cartea lui N.A.Bogdan în prima ei formă  „Oraşul Iaşi, 
odinioară şi astăzi”, care a fost propusă Academiei spre premiere şi 
care a fost contestată de un alt mare istoric, Nicolae Iorga (care nu era 
întotdeauna o blândeţe de om).  

Lucian Vasiliu: Parafrazând o vorbă a primarului Vasile Pogor, 
întrebat când s-a născut societatea „Junimea”, la Iaşi , am spune că şi 
originea Iaşilor se pierde în negura vremurilor... 

 

Cezar Ivănescu: Aşa este, dar, încă o dată, ne simţim frustraţi că nu 
putem să spunem, într-o emisiune condensată, tot ceea ce ar merita spus 
despre această carte. O carte fabuloasă cu adevărat şi care merită o nouă 
ediţie, îngrijită şi adusă la normele ortografice actuale.  

(Emisiune TVR Iaşi, 26 septembrie 2006) 

Chipuri în bronz 
Lucian Vasiliu: Călătorim des prin  Iaşi, prin satele, oraşele lumii… 

Trecem  pe lângă o statuie: vedem că e primarul Iaşului de odinioară, 
Vasile Pogor, în faţa Primăriei actuale. Urmează inaugurarea bustului lui 
Nicolae Gane, alt mare primar junimist… Trecem prin faţa casei Mitropolit 
„Dosoftei“, vedem o lucrare, o sculptură cu multe sugestii, ne întrebăm 
uneori de când datează acea statuie, cine este autorul, ce rost are acolo, în 
contextul arhitecturii contemporane… În faţa Corpului B al Universităţii 
vedem un grup statuar şi ne întrebăm dacă autorul este Marcel Guguianu 
sau Constantin Brâncuşi… Regretatul Constantin Liviu Rusu şi doamna 
Olga Rusu, împreună cu familia Viorela şi Codrin Lăcătuşu au tipărit în 
două ediţii un Iaşi al monumentelor, oferind publicului nostru un album 
substanţial, o cercetare de ani şi ani  de efort.  

Cezar Ivănescu: Da, o lucrare cu adevărat importantă, apărută la 
Editura Vasiliana ’98, în 2003, la Iaşi. Ea vine în continuitatea temei noastre 
care ne obsedează şi e bine că ne obsedează; restituirea Iaşului cu 
imaginea lui adevărată, care trebuie prezentată şi străinilor, dar şi românilor 
din alte colţuri şi unghiuri ale României. De ce spun acest lucru? Nu mai 
există un alt oraş în România la ora actuală – nu e o pledoarie vană – care 
să fi conservat, să fi prezervat  atât de bine... Ştim ca s-au distrus sau s-au 
ascuns, s-au ocultat atâtea monumente  şi atâtea statui, încât putem 
considera Iaşul un punct luminos pe harta României şi din acest punct de 
vedere... Este o carte-album şi aşa cum spuneai pe undeva comemorăm şi 
amintirea marelui iubitor de Iaşi şi de frumuseţi culturale care a fost 
Constantin Liviu Rusu, de la a cărui dispariţie se împlinesc şapte ani, pe 9 
octombrie. Mare muzeograf! Iar doamna Olga Rusu, soţia sa, i-a continuat 
activitatea… Formidabilă această expoziţie în aer liber care este Iaşul, prin 
monumentele lui în bronz, marmură şi piatră! Autorii nu se limitează la 
monumentele publice, am spune noi, ci merg până acolo încât identifică, 
reproduc şi prezintă la un mod foarte profesionist şi acele poate mai 
obscure sau poate  neluate în seamă de multă lume monumente care se 
află în cimitirul „Eternitatea”.  Pentru că sunt opere de artă şi pe mormânt… 
Acest album cuprinde cam tot ceea ce merită atenţie din punct de vedere 
artistic, de la monumentele  cunoscute acum din Piaţa Unirii sau celebra 
statuie a lui Ştefan cel Mare de la Palatul Culturii, la celebra statuie a lui 
Eminescu situată alături de Biblioteca  universitară… Mă rog, s-au mai 
produs ele unele imixtiuni nedorite. Ştim istoria statuilor voievozilor…  

Lucian Vasiliu: Da, au fost modificări! Două războaie mondiale, refugii, 
secetă, târgul vechi incendiat de mai multe ori… Autorii oferă şi câte o fişă 
la fiecare monument, privind anul în care a fost lansat proiectul, cine a 
contribuit la ridicarea statuii lui Ştefan cel Mare, de pildă, în ce context …  

Cezar Ivănescu: E foarte adevărat, cu atât mai mult cu cât împreună 
cu un prieten al nostru am purtat o discuţie referitoare la statuia lui Ştefan 
cel Mare din faţa Palatului Culturii. Prin această carte, care este pe undeva 
şi o monografie artistică, am depistat, cred, sursa zvonisticii create pe baza 
acelei statui. Disputa între Melchisedec şi Academia Română, dacă Ştefan 
cel Mare a avut sau nu barbă. Dar proiectul iniţial lansat de ieşenii noştri şi 
comanda ca atare era să se facă un Ştefan cel Mare cu barbă, fiindcă 
aceasta era imaginea în tradiţia folclorică şi în tradiţia poporului român. 
Se vedea un  Ştefan cel Mare patriarh, să spun aşa, după o imagine 
biblică oarecum. Şi comanda s-a făcut Ştefan cel Mare cu barbă. Apoi a 
fost o dispută. Mergând în Bucovina, Melchisedec a aflat din tradiţii că 
Ştefan cel Mare n-ar fi avut barbă şi de aici a făcut şi o comunicare la 
Academie şi după aceea s-a lansat ideea că statuia de fapt ar aparţine 
altui personaj istoric şi că nu este Ştefan cel Mare. Este Ştefan cel Mare, 
categoric, o realizare impresionantă! Las la o parte ideea că sculptorul 
francez Emmanuel Frémiet este şi autorul unei celebre opere naţionale la 
francezi, o Jeanne d’Arc în Piaţa Rivoli, dacă îmi amintesc bine, la Paris. 

 

Lucian VASILIU și Cezar IVĂNESCU,  
pe malul Senei, la Paris, 11 octombrie 2007; foto: poetul Aurel Rău 
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    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

VALOAREA 
MORALĂ  A  
SCRISULUI  

 

M-am întors de la ediţia a XVI-a, 2012, a Salonului 
Internaţional de Carte de la Chişinău, ca de obicei, cu un maldăr 
de volume, între ele şi cartea care a cucerit cel mai important 
premiu. Este vorba de Fărâme de suflet, sub semnătura lui 
Aurelian Silvestru. O emoţionantă lansare a acesteia a avut loc la 
Liceul de elită „Prometeu”, al cărui director este chiar autorul. Nu 
citisem cartea, promiţându-i domnului Silvestru că o voi face cu 
plăcere acasă, dar aplicându-i o grilă specială de lectură. De ce? 
Răsfoind-o pe loc, mi-am dat seama că cititorului nu-i va fi uşor 
ca impresiile şi simbolurile mesajelor să le transforme într-o 
reprezentare vizuală adecvată şi consistentă. Intervine aici rolul 
dominant al ştiinţei lecturii, care ştiinţă trebuie să înlocuiască 
imaginaţia afectivă cu una mai riguroasă, de înţelegere şi 
decodificare. Funcţie de dificultatea textului (eseistic, subtil, 
mistic, heteroclit, ermetic, eclectic etc.) cititorul trebuie să adopte 
grila lecturii potrivit căreia imaginaţia şi intuiţia pot produce direcţii 
de comprehensiune diferite, iradierile aflându-se într-un raport 
direct cu iniţierea şi gradul de cultură ale celui ce se apleacă 
asupra discursului literar. 

Critica literară ne aminteşte de valoarea morală a scrisului, 
pe lângă criteriul originalităţii şi noutăţii aduse de text. În fiecare 
scriere trebuie să existe o „armonie”, un anume ton care conferă 
prospeţime şi atrage atenţia cititorului. Ne referim la câteva 
principii generale, îndelung controlate şi universal admise. Dacă 
aceste poziţii teoretice se potrivesc literaturii propriu-zise, ele 
trebuie să se regăsească, fireşte, şi asupra oricărui gen literar, 
risipind rigiditatea legată de teoria clasicistă a purităţii genurilor, 
clasificate diferenţiat din motive pur subiective. Fărâme de suflet 
sunt succesiuni de gânduri, viaţă, meditaţii, sunt secvenţe din 
acumulări culturale intrate într-o frenetică desfăşurare de 
exprimări,  cu ecouri reverberate în mintea şi sufletul cititorului. 
Nici nu mai contează cărui gen literar ar corespunde cartea, 
important este că lectura ei te atrage prin frumuseţea şi pilda 
ideilor reluate din capodopere sau din întâmplări ale vieţii. 
Aurelian Silvestru, autor a mai multor cărţi, s-a gândit, probabil, 
când a scris acest volum la iniţierea celui care doreşte o analiză a 
textului văzută din mai multe puncte de vedere. 

Printr-o radiografiere internă, el descoperă profunzimea şi 
influenţa asupra imaginaţiei, sugestiv indusă, relevarea 
aspectelor creaţiei, declanşarea meditaţiei, dezvăluirea estetică a 
valorii, stilul, frumosul, trecutul, ecumenismul, actualul, ineditul, 
modelul fiind alte categorii care pot intra în atenţia cititorului. Nu 
în cele din urmă, adâncimea perspectivelor interioare ale textului 
oferă un ghid de orientare în lumea culturii – literatură, muzică, 
arte, ştiinţă, religie, istorie etc. – cu densităţi diferite şi limbaje 
diferite. Apoi, curiozitatea identificării mesajului, sistematica 
psihologicului şi a didacticului, reţinerea detaliilor semnificative, 
grotescul sau solemnitatea unor evenimente, echivalarea 
intelectuală a emoţiilor, toate antrenează participarea activă a 
celui afundat în lectură. 

„Grăbiţi-vă să scoateţi la lumină comorile pe care le purtaţi în 
suflet!”, ne îndeamnă la un moment dat autorul. El scrie despre 
tributul genialităţii, mulţumire de sine, bunătate, răsplata cerului, 
devotament, teama de moarte, îndoială, vocaţie, suferinţă, 
lumină, caracter, miracol, suflet, nobleţe, cumpătare, creaţie, cu 
dezinvoltura celui care expune şi comentează idei, opinii, 
atitudini, mesaje, amintiri, subiecte mai ales din domeniul faptelor 
de cultură sau moral, proiectând microtablouri, instantanee 
delimitate în sine ca o pictură în ramă. Expansiunea impetuoasă 
a scriiturii se manifestă agil şi sensibil,  valorificând tradiţii 
culturale umaniste, plurisemantismul, libertatea, demnitatea, 
perfectibilitatea şi armonia. 

„Dacă viaţa e prea scurtă ca să cunoşti Adevărul, atunci 
veşnicia  e prea lungă, ca să nu-l afli niciodată”, iată o cugetare 
expresivă şi pregnant formulată. Este genul cultivat de autor în 
întregul  volum, amintindu-ne de sentinţa sau maxima folosite 
încă de pe timpul lui Socrate până la Montaigne, Pascal, 
Rochefoucauld şi Schopenhauer, până la Garabet Ibrăileanu, 
Lucian Blaga, Victor Eftimiu ş.a. 

Excelente umanioare, tabletele volumului pot fi adevărate 
surse de informare şi inspiraţie pentru cei care vor să-şi asigure 
temeinicie în cultură, scrise senin, tonic, pilduitor şi hiperbolic, ca 
nişte uimiri care îşi cer dreptul la cuvânt, ca nişte revelaţii în 
surprinderea stării de extaz existenţial, de la tristeţi cotidiene la 
perspective optimiste. Aurelian Silvestru, într-o altă impostază 
decât cea de muzicolog şi dirijor (să nu uităm, între altele, de 
Ansamblul vocal „Prometeu”), cea de pictor şi grafician (a se 
vedea minunatele reproduceri şi desene din carte), îşi 
demonstrează virtuozitatea şi în ale scrisului, supunându-se unui 
ritual de integrare a valorilor în ordinea firească a existenţei. 

 
 

Nicolae BUSUIOC 
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o UN ROMAN 

CONTROVERSAT
„Gorila” de  

Liviu Rebreanu 
 

George Călinescu era de părere că Liviu Rebreanu 
eşuase literar, atunci când scrisese „Gorila”, romanul 
părându-i-se lipsit cu totul de interes. În schimb, Ion 
Negoiţescu se arătase impresionat şi îl nominaliza ca fiind 
una dintre creaţiile de rezistenţă ale prozatorului ardelean. 

Romanul pare redactat neglijent,  într-un stil jurnalistic, în 
sensul negativ al termenului. Pe de altă parte, n-ar trebui să ne 
mirăm prea mult, pentru că Liviu Rebreanu nu era ceea ce se 
numeşte un „stilist”, scriitura sa fiind mai curând  cenuşie, 
impresionând  arhitectura de ansamblu a cărţilor sale, 
asemănătoare unei uriaşe orgi cu sunete cosmice, de o 
demnitate austeră. 

„Gorila” trebuie citită de mai multe ori, pentru a-i înţelege 
mai bine mecanismul, a-i decripta adevăratele semnificaţii. 
Apărut în anul 1938, romanul reconstituia o atmosferă tulbure 
din istoria românească, într-un timp al radicalizării extreme a 
vieţii politice, dominată de ascensiunea îngrijorătoare a 
legionarismului. Există numeroase indicii în cuprinsul cărţii în 
acest sens, după cum, romanul poate fi citit şi într-o cheie care 
analizează cu maximă luciditate fenomenul politic românesc 
dintotdeauna, pendulând mereu între „fripturismul” veştejit cu 
atâta vigoare de Nicolae Iorga, respectiv-violenţa de limbaj şi 
de atitudine. 

În egală măsură, „Gorila” este romanul unei iubiri 
imposibile, în sensul că ea se frânge, exact în momentul în 
care erau îndeplinite toate condiţiile pentru a se împlini. 
Toma Pahonţu- personajul principal, e un fel de Rastignac 
valah, devorat de o ambiţie extremă, care-l înalţă 
spectaculos din anonimat , pentru ca la final să-l distrugă. 
Cu origini sociale modeste, extrem de inteligent, suferind 
la modul fizic pentru ceea ce considera a fi fost eşecul 
existenţei sale publice, Pahonţu e, totodată, un visător 
înverşunat, care se transformă finalmente într-un condotier, 
ajungând să joace totul la ruleta destinului. Îndrăgostit de 
Cristiana – o femeie măritată, de o frumuseţe şi un 
rafinament care-l copleşesc, Toma Pahonţu vede în ea 
oglinda unei fericiri după care tânjise în fapt dintotdeauna, 
fără ca măcar să fi conştientizat acest lucru. Femeia vieţii 
lui, e în egală măsură simbolul Puterii şi Împlinirii sale 
sociale, Trofeul pe care îl va râvni şi pentru obţinerea 
căruia e în stare să renunţe la trecutul său, inclusiv la soţia 
şi copiii săi, deveniţi dintr-o dată stingheritori, nişte 
adevărate ghiulele care par a-i stopa ascensiunea. 

 

 

 
O lămurire: aceste epistole sunt scrise de un unchi care iubea teribil 

viața, cu toate anexele acesteia. Lucra în domeniul artei, călătorea mult, 
și era ușor coruptibil de către reprezentantele sexului frumos. După 
moartea sa, mătușa, deci soția lui, cu o dezgustare rece, mi-a încredințat 
epistolele, rugându-mă să le ascund unde știu, dar să nu mai revină 
vreodată în casa ei, maculând-o. Le-am luat,  le-am citit cu înfrigurare, 
părându-mi-se delectabile – poate unde, ceva din hedonismul unchiului 
a trecut și-n ADN-ul meu. Mai mult, am făcut o vizită de documentare 
într-un oraș de port și am cunoscut protagonista acestor scrisori (o 
cheamă Luci), și figurația poveștii de dragoste, ca să înțeleg multele 
trimiteri cvasi/criptice. A, am uitat să precizez: Luci era actriță (prozistă) 
de revistă. Mai mult... nu e nevoie să spun.  

 

Bogdan ULMU

SCRISORI DE DRAGOSTE (IV)
 
 

Draga mea, 
 

Observ că mă repet în epistole, dar ce-i în fond 
dragostea, decât o repetare a unor situații de pe la-nceputul 
lumii, cu deosebirea că azi nu-i mai dai în cap iubitei cu 
măciuca, înainte de-a o poseda? E ora 22, stau într-un cămin 
(civilizat!) studențesc din Cluj (că aici m-au cazat, fiind mai 
ieftin), beau un fernet și mă uit, afolat, la un televizor care 
prinde doar TV1, cu purici. Inutil să spun că la fel de tare 
mă enervezi tu, din două motive:1) nu ești acum, aici; 2) nu 
vei fi nici vineri, cum ai promis, târgurile moldave având 
urgentă nevoie de revistele voastre prestigioase, cu trei 
soliști afoni, cinci balerine grase și doi proziști ebrietați. 
Despre texte... nu mai vorbesc, că-s proaste din născare, și 
oricum nu le respectați. Dar spectacole jucați într-una, ca și 
cum ar fi nevoie de ele... Aici fac eforturi disperate să scot 
premiera-n zece zile, dar trupa e panicată, fiindcă, zic ei,   
nu-s obișnuiți cu viteza asta. Cred că exagerează, deoarece 
M.M., spre exemplu, scoate-n 18 zile o montare grea, 
tragedie antică, care durează două ore; deci, un spectacol 
…… 

de 50 de minute, conform regulii de trei simple, se poate face în 
10 zile. În orașul tău, unde data trecută am lucrat șase luni, fii 
sigură că aș repeta cinci ani, și fără bani, numai să stau la câțiva 
metri de tine; ziua. Seara, reducem distanța, firește... Dacă ați 
avea un post de mașinist, chiar m-aș angaja la celebra voastră 
instituție de spectacol. Aseară m-a invitat la masă un ramolit, C., 
care mi-a oferit un vin dulce și o veste bună: pe 31 se va lansa 
antologia în care am și eu câteva texte. Bine că-s încă aici. Iar M. 
(alt ramolit) m-a convocat la Voineasa pe 1, să punem la punct 
epistolarul nostru umoristic (vine și G.). Volumul nu va înainta 
nici un centimetru, însă vom trage un chef cu răchie de Banat 
Montan, prietenoasă și mereu prea puțină. Pe 2-3 am ore-n 
București, deci, ATENȚIE!, se suspendă orice deplasare la 
Însurăței, Maliuc sau Barboși, oricât de ahtiați după înjghebări 
revuistice ar fi băștinașii. Aici am mult de lucru – repetiții, pus 
lumini, terminat banda sonoră, finisat costume, scris caiet-
program... mai bine că nu ai venit, că mă conturbai cu 
feminitatea-ți portuară, Salomee cu glas gutural! 

Când ne revedem, să-mi cânți melodia aia cu femeia 
decăzută: știi că plâng mereu la ea! Rămâi doamnă-n bucătărie, 
doamnă pe stradă și doamnă-n pat! 

Cu dragoste jenant de gravă, primul și ultimul domn din 
viața ta, 

Eu... 
 

Moraliceşte, Pahonţu e un monstru, infestat definitiv de 
virusul politicianismului dezumanizant, devorat de „Gorila” 
care distruge orice scrupul. Atmosfera cărţii e încărcată, 
obositoare pe alocuri, personajele se succed cu o repeziciune 
uneori neverosimilă, dar se simte viaţa, auzi parcă sunetul 
continuu al unei simfonii groteşti, dangătul unui clopot ce 
vesteşte sfârşitul oricăror iluzii. Tinerii dezamăgiţi, rebelii 
componenţi ai misterioasei grupări a „Fraţilor de Cruce”, par 
a fi inspiraţi după adepţii Mişcării Legionare,  dar Rebreanu 
lasă cititorului deplina libertate de a-şi imagina orice. 

Un lucru e cert: astfel de personaje sunt caracteristice 
oricăror epoci istorice aflate sub semnul seismelor sociale şi 
al provizoratului valoric. Ei sunt dornici de adevăr, de 
puritate, de dreptate, gata a se sacrifica pentru  un ideal şi 
totuşi, mereu pândiţi de păcatul radicalităţii absolute, 
prizonieri ai unui iraţional care nu mai are nimic estetic, ci se 
metamorfozează în catastrofă. Beat de fericire, crezând că 
lumea e pentru totdeauna la picioarele sale, Pahonţu va sfârşi 
de moarte violentă, printr-o supremă ironie a destinului. Totul 
e predispus în cele din urmă la eşec, (inclusiv iubirea), atunci 
când se obţine prin mijloace infernale. 

Când tipărise „Gorila”, Liviu Rebreanu se afla la apogeul 
carierei sale scriitoriceşti, unanim apreciat, atât de publicul 
cititor, cât şi de critica de specialitate. Serios, tactiturn, 
impunându-şi o disciplină şi o rigoare a creaţiei de la care nu 
va abdica niciodată, adusese în peisajul literelor româneşti un 
univers ficţional de o amprentă inconfundabilă. 

 

Cristian SANDACHE 
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– Noi suntem urmaşii dacilor liberi, asemănători cu cei pe 
care îi puteţi contempla pe basoreliefurile de pe Columnă şi pe 
metopele de la Tropaeum Traiani, dar ţinem să se ştie că 
înaintaşii noştri munteni n-au fost îngenuncheaţi sau înlănţuiţi 
vreodată şi nici trecuţi prin foc şi sabie nu au fost. Noi suntem 
stăpânii munţilor, văilor şi ai plaiurilor înalte de la izvoarele 
Siretului, Ceremuşului, Sucevei, Moldovei şi Moldoviţei cu tot 
cu Zânele cele bune, cu Duhurile rele, cu jocuri de Iele şi cu 
Spiriduşii pădurilor deopotrivă. Şi toate aistea numai nouă ne 
dau ascultare, numai alor noştri se supun şi voia noastră ele o 
plinesc la chemarea aleşilor din neamul nostru huţulesc. 
Chemărilor altor oameni aleşi li se mai spune pe la noi şi 
farmece sau vrăjitorii, solomonii ori magii şi făcături, legări şi 
dezlegări de bune şi de rele, după trebuinţă. Aşa şi-a început 
zicerea prietenul nostru de la Izvoare.  

În obştea noastră, a continuat el, mai mult gospodinele 
muncesc, deşi adesea fac şi ele tovărăşie cu paharul la făgădău 
şi cu iarba dracului în crucea drumului. Că bărbaţii nu-şi pierd 
vremea cu torsul lânii, cu ţesutul cergilor miţoase şi al 
sumanelor, cu însăilatul bernevecilor şi croitul cămăşilor, că 
aista-i meşteşug muieresc la fel ca şi închistritul ouălor cu 
chişiţa ori grijitul dobitoacelor. Ei îşi văd numai de pădure, de 
coasă şi de fân, iar odată trebuşoara încheiată, cutreieră munţii 
pe cărări şerpuite numai de ei ştiute, de la cumpăna apelor 
Sucevei şi Moldovei către Şipote şi Seletin până hăt spre 
Cernahora, pentru a reveni apoi la baştina de la Măgura, Benea, 
Bobeica, Lucina şi Sălaş, cu desagii doldora de bunuri 
trebuincioase traiului de zi cu zi, încât nedespărţiţii noştri cai 
numiţi şi ei huţuli abia mai păşesc sub povara lor. 

Uneori huţanul uită să revină la huţanca lui, care tânjeşte cu 
lunile, ici-colo şi cu anii, dar nu-şi pierde nădejdea că acesta 
odată şi odată tot se va întoarce la culcuşul lor, dacă nu s-a 
prăpădit cumva răpus de vreun trăsnet, de vreun fur ori de vreo 
fiară prin cele tihărăi sau sechestrat de vreo vădană cu ochii 
verzi, la aşternut moale şi cald de cergă miţoasă.  

Noroc de tuşa Malvina de la Crasna care, cu cărbunii şi cu 
bobii ei, îţi aduce huţănelul acasă chiar şi de la celălalt capăt al 
Huţuliei, numai să fie în viaţă, că de-o fi mort, atunci adio, 
mamă!... Şi să-l vezi dumneata pe huţulică spăşit, cu sfârcurile 
mustăţii pleoştite şi cu coada între picioare, ca un câine hămesit 
şi hăituit, dând târcoale gospodăriei abandonate şi rugându-o pe 
huţulcă să-l ierte şi să-l reprimească la cuibul fericirii lor.  

– Dar pe unde mi-ai umblat, Trifănele, nu mai puţin de-un 
an şi o vară? Şi unde-s caii? Unde-s banii, Trifănele? Că m-ai 
lăsat cu fânu-n munte şi cu grajdul plin de vite... şi-a trebuit să 
mân cireada tocmai la fânurile de la Cununschi şi pe băieţi să-i 
las toată iarna supraveghetori la saivan numai în tovărăşia 
câinilor şi a haitelor de lupi înfometaţi. Iar tu, cu cea mică pe 
cuptor, descurcă-te cum te-o tăia capul, Mălină-soro! Ia traista-
n băţ, colţunul la grumaz, aşază tarniţa pe huţul şi rupe cărări 
prin omete până la Brodina şi Seletin, că numai cu lapte-
husleancă, hribi în saramură şi caş de vacă nu-i chip să ieşi din 
iarnă, Trifănele! Dar musteaţa cu sfârcurile băţ de la sacâz pe 
unde mi-ai prăpădit-o? Te pomeneşti că te-ai îmbogăţit şi cu 
ceva sfrenţe, măi pasăre călătoare ce eşti! Dar cu stâlpul casei 
ce-ai făcut, nerodule?! Că de ce ţi-a făcut vânt nenărocita ceea 
de la Putila, Trifănele-Trifănele!?    

– Mălină-Mălină! Tu huţulcă mândră! Toate-s bune şi 
frumoase de vreme ce năpastele s-au trecut odată cu vremea... 
Despre toate îţi voi vorbi în zilele următoare. Oricum, ceva 
temniţă tocmai pe la Botşănii ceia, legat de Respublicuţa nostră 
Huţulească. Dar numai cât a durat procesul, că m-au găsit 
nevinovat şi iată-mă-s alăturea de tine, întreg şi nevătămat, 
Mălină, flămând şi însetat de toate cele... Mă bucur că ne-am 
revăzut aici, la poala pădurii. 

Vezi că ţi-am adus un bucium nou, ca să-ţi aud chemarea 
când mă voi afla tocmai la fâneaţa de peste munte, şi iarba 
dracului în pacioace; Oxanei-mărgele şi fluturaşi, iar pentru 
băieţi-pălărioare feştereşti cu pană de gaiţă la şnur. Am venit 
împovărat şi cu un dor nemărginit ce mă arde statornic încă de la 
plecarea mea de-acasă... Pe-aista ţi-l voi dărui numai ţie, Mălină! 

Şi aşa, s-au aşezat muntenii pe muşchiul mătăsos de la 
marginea poienii, mai la vale de ponoare... Se-aburcă huţanul pe 
huţulcă, nu putea să mai coboare!...  

Într-un târziu, Mălina îngână aşa, ca pentru sine: 
– Mare crai, Trifănele-pui de lele, şi vezi că ai trei copii mari 

şi huţulcă încă tânără acasă! Cobzar în toată legea... Eu te ştiam 
meşter numai la fluieră... Da’ las’ pe mine, că-ţi rup eu cobza şi-ţi 
ascund toporişca... Să nu mai hălăduieşti haihui prin lume, ci să-ţi 
vezi de rostul tău, măi pană sură!... Mulţumescu-ţi ție, tuşă 
Malvină! Bogdaproste!   

De undeva, de pe celălat munte, s-a auzit, ca un ecou, 
îndemul Pârle o, mă Toadere! pe care Trifănel părea că nu l-a 
receptat, spre tihna Mălinei... 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taica popa Ilie de la Sadău a rămas descumpănit şi fără nicio 

replică la rugămintea enoriaşilor de a veni în faţa lor cu o dovadă, 
fie ea şi cât de mică, asupra existenţei Sfântului Duh: un semn, un 
zgomot, un fâlfâit de airipi, chiar şi o licărire ziceau că le-ar fi de 
ajuns binecredincioşilor pentru a-i dovedi pe anticrişti care, de la 
o vreme, cutreieră satele şi clevetesc împotriva celor sfinte, chiar 
şi împotriva lui însuşi Dumnezeu-Tatăl. Dar taica nu era 
îngrijorat nici câtuşi de puţin de statornicia în credinţă a 
poporenilor săi, care sub niciun chip nu vor înceta să-l 
preamărească pe Domnul reprezentat în închipuirea lor concretă 
sub chipul unui bătrân cu barbă albă privindu-te din bolta 
bisericii, sub înfăţăşarea unui patriarh plutind pe nouri sau cineva 
cu arătătorul dojenitor, îndreptat către păcătoşi şi sprijinindu-se în 
toiag, oricum, ceva palpabil, perceptibil pe cale senzorială. Toate 
acestea, garnisite şi cu o fărâmă de ignoranţă, au determinat ca, la 
destule case din Huţulie, portretul lui Franz Ioseph, frumos 
înrămat, să fie păstrat pe peretele dinspre răsărit din casa cea 
mare, încă multă vreme după căderea Imperiului, primind, în 
fiece zi de sărbătoare, ruga smerită a pământenilor. 

Totuşi, prea cucernicul a admis ideea că a sosit momentul să 
încerce oarece demonstraţii doveditoare în privinţa celor cerute 
de credincioşi. Şi atunci, s-a sfătuit îndelung cu dascălul 
bisericesc şi au luat hotărârea ca în timpul slujbei de Bobotează 
să elibereze un porumbel alb chiar în momentul invocării 
divinităţii la Sfinţeşte, Doamne, apa aceasta! Astfel, hulubul va 
certifica, fără putinţă de tăgadă, prezenţa puterii absolute la 
lucrarea de sfinţire a apei. Fără îndoială că minunea de la Sadău 
se va răspândi în întreaga Huţulie şi huţulii îi vor pune sub călcâi 
pe trimişii lui Anticrist, cu argumente convingătoare.   

– Trebuie să-i anunţăm, părinte, chiar de la începutul slujbei, 
despre minunea ce se va săvârşi în casa Domnului de la noi la 
Sfânta Liturghie pentru Agheasma Mare. Să privească cu ochii 
lor cum Marele şi Bunul din înalturi ne trimite câte o rază de 
speranţă, ca celor din vechime, dovadă că nu ne-a părăsit la 
vremuri de restrişte.  

– Da, dascăle, aşa vom face! Numai să fii cu băgare de seamă 
la momentul când vei slobozi zburătoarea, anume la chemarea 
mea Sfinte Duh, ni te arată!  

Pregătită cum se cuvine, numeroasa asistenţă prezentă la 
ceremonie, practic întregul sat, a aşteptat cu sufletul la gură şi 
aşezată în genunchi, pe parcursul a trei-patru ore, marea revelaţie. 
Că doar nu-i un lucru de ici, de colo să-l vezi pe Sfântul Duh în 
chip de porumbel cum coboară peste întreaga obşte 
binecredincioasă pentru a o izbăvi de lucrări răuvoitoare şi de 
primejdia unor practici diavoliceşti ce le-au înnegurat viaţa 
muntenească şi de care trebuie să se lepede cât mai repede cu 
putinţă ca de un veştmânt stingheritor. 

Când părintele a socotit că a sosit momentul, a apărut în 
poarta împărătească a altarului şi, cu mâinile ridicate către ceruri, 
a invocat cu evlavie: Sfinte Duh, ni te arată! şi, când a constatat 
că acesta întârzie, a repetat cu o voce tremurândă: Sfi-nte Duh, ni 
te-te ar-ată! În lipsa Sfântului Duh, aproape îngrozit, a exclamat 
din nou: Sfinte-Sfinte Duh, ni te arată!   

– Nu-i! S-a năduşit în traistă! a răspuns dascălul dintr-un 
ungher de lângă strană, în timp ce încerca să dosească într-o 
traistă ca o cutie de şah un ghemotoc alb, fără de viaţă. 

– Părintele şi-a revenit numaidecât, dar nu înainte de a-şi 
reproşa tacit experienţa mult prea riscantă la care a recurs. Privea 
totuşi cu smerită înţelegere la mulţimea îngenuncheată, făcându-
şi semnul crucii şi aplecându-se ritmic cu frunţile până la pământ, 
într-o revărsare de credinţă cu adevărat creştinească şi a hotărât să 
le adreseze câteva cuvinte. 

– Iubiţi credincioşi! Sfântul Duh a coborât şi de data asta la 
obştea noastră şi a săvârşit lucrarea de sfinţire a apei în ziua 
marelui praznic al Bobotezei. 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

Huţulca  

Luaţi în ulcioarele voastre agheasmă din cele ciubară, că ea 
vă va ocroti de rele pe voi, pe animale şi întreaga gospodărie. 
Nu vă lăsaţi ademeniţi de vorbele deşarte ale vrăjmaşilor 
credinţei noastre, că cine încearcă să se împotrivească 
învăţăturii celei adevărate va fi spulberat de pe faţa pământului 
şi nici milă nu va afla la judecata cea dreaptă. Dumnezeu e 
pretutindeni! Chiraleisa!! şi a stropit cu busuiocul... Pe pământ 
căzură bobiţe de gheaţă.  

– Chiraleisa!! a răsunat răspunsul din una sută de piepturi.   
La plecare, câteva bătrânele se jurau pe toţi sfinţii că l-au 

zărit pe Sfântul Duh cum a apărut din altar, a fâlfâit pe deasupra 
mulţimii, după care a dispărut în turlă. 

– Trifănele, dar ce înseamnă pe limba noastră Sfinte Duh, ni 
te arată! din valahă?  

– Sfintei Duşe, pocajese! 
– Da’ Nu-i! S-a năduşit în traistă! 
– Nema bo u taistri zaduşeuse! 
– Măi-măi!, a îngânat Mălina profund nedumerită de 

prezenţa Sfântului Duh în ceea traistă şi a sorbit o gură de apă 
din ulcior. Buzele i s-au lipit de buza vasului de ceramică 
neagră. 

– Auzi, Trifănele!? 
– Aud! 
– Totuşi, trebe să mă mai duc pe la tuşa Malvina de la 

Crasna, că vrăjitoarea ceea a lui Colibaba ne-a luat laptele de la 
trei vaci, nenorocita. Soră cu Nichipercea! Şi vreau să-l luăm 
înapoi. 

– Bine, fă! Dar când ai mai fost? 
– Vorba vine, Trifănele... 
Odată revenit acasă, Trifănel a umplut o ploscă cu 

agheasmă şi a plecat pe cărarea de peste grui să i-o ducă mamei 
sale ce trăia în căsuţa ei singuratică din poiana de pe plaiul 
Măgurii. Bătrâna a mai apucat să rostească două-trei vorbe, să 
înghită o gură de apă sfinţită, după care şi-a dat obştescul 
sfârşit. Feciorul i-a închis ochii şi i-a aşezat mâinile pe piept. 
Bocitoarele au bocit-o pe neneaca după vechi obicei. 
Tulnicăresele, cu sunete prelungi, au dus vestea jalnică la 
huţulii de peste şapte munţi şi şapte văi. Părintele Ilie i-a făcut 
cântarea de veşnică pomenire şi a rânduit-o în cimitirul din vale 
alături de Cotelban al ei, călătorit din astă lume încă de acum 
vreo cinci ani.   

– Taică părinţele! Neneaca mi-a spus că trebe să ne spălăm 
obrazul faţă de cinstita voastră faţă pentru sminteala făcută pe 
timp de urgie. 

– Bine, Trifane! Dar să nu mai calci strâmb, nu ţi-a dat 
povaţă? 

– Ba da, taică! 
– Şi ce ţi-a mai zis? 
– Să-ţi dau o văcuţă cu viţel, ca sfinţia matale să fii 

mulţumit... 
– Bine, Trifane! Aşa să fie! 
– Şi încă una, părinte! 
– Bine şi aşa, Trifane! 
– Şi un juncănaş, părinte! 
– Fie cum a zis neneaca, Trifane!  
Şi în casa din poiana de pe plaiul Măgurii s-a sălăşluit 

pustia. Numai un Franz Ioseph bărbos veghea singurătatea 
absolută dintr-un tablou cu ramă aurită, agăţat pe peretele 
dinspre răsărit din casa cea mare. 

 
– Cum, Trifane-Cotelbane, voi nu ştiaţi chiar nimic legat de 

bântuielile noastre îndată după prăbuşirea Imperiului Roşu?  
– Da de unde, vere-Stepane? Că toate rânduielile de la 

graniţă au rămas ca ’nainte! Nici pasărea cerului nu îndrăznea 
să zboare peste sârma ghimpată, nici ştirile radio-TV nu 
ajungeau la noi, darămite oamenii... Şi-acuma-i greu, că linia 
ferată înspre Seletin de la Putna tot blocată a rămas şi trebe să 
faci căţărări ca alpiniştii pentru a trece pe la punctul din zona 
Izvoarelor. Crede-mă că am reuşit cu multă trudă să ajung la 
destinaţia asta, vere-Stepane, şi să te întâlnesc cu mare bucurie 
în casa asta a bunicilor noştri comuni. Se cuvine ca evenimentul 
să-l sărbătorim cu ceva tărie-holercă şi să ne veselim că am 
ajuns să trăim şi clipa revederii noastre. 

– Da, vere! Dar Huţulia noastră tot ruptă în două a rămas. 
Iar noi am cerut atunci să călătorim fără oprelişti... Stai să vezi 
şi să mă crezi. Când s-a spus că de-acuma a venit slobozenia, 
oamenii noştri au împânzit întreaga Huţulie de dincoace, de la 
Şipote şi până la Vijniţa şi Putila pentru semnături ca să ni se 
recunoască identitatea huţulească, apartenenţa la străvechiul 
spaţiu al dacilor liberi şi asemănarea cu neamul valahilor. 
Caiete fără de număr s-au umplut atunci cu semnături... peste 
opt mii, vere... Şi au fost înmânate de către delegaţia noastră 
specială celor de la Rada Supremă!..  

– Şi?? 
– Şi au venit haidamacii! Cu nagăicile, vere! Şi ne-au 

învăţat cine suntem! Şi la cursuri academice pe câte doi-trei ani 
ne-au trimis! Să iei aminte, vere Trifane!! 

– Şi, şi?? 
– Şi haide să jucăm în draci Huţulca! Cea mai îndrăgită, 

vere! Huţulca din Brodina, vere Trifane-Cotelbane!! 
– Hai, Stepane, şi-om juca Huţulca din Brodina! Hop-hop! 

Hop-hop! Hop-şa! Huţulcuţa mea!.. Huţulca din Brodina! 
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Luceafărul nopţii, cu umbră înaltă, 
spălatu-mi-a trupul la fiece poartă; 
mireasa mea dulce, sortită pe-o seară, 
mi-aşterne culcuşul de nuntă afară 
şi-o treieră vântul şi-o-nsângeră luna 
şi-i bate în grația cărnii furtuna 
şi-ntrega sămânţă deşartă-o-nlumină 
în sarbădu-i pântec suava regină. 
 
M-adastă amurgul, mă-ntârzie zorii 
să-mi pună cenuşă pe buzele florii; 
când fruntea de greieri îşi zuruie salba 
mi-aşează pe rănile drumului talpa, 
cămaşa curată de pulberi şi tină 
pe oasele sfinte încet mi-o anină 
şi-ncheagă văzduhul şi-nchide o mare 
din creştetul lumii în necuvântare. 
 
Dar viermele mâinii răspunde-ntr-o parte, 
pe unde se-aruncă tăcerea în moarte 
şi nimeni nu ştie când ziuă se face, 
doar coaja luminii încet se desface, 
găvanele oarbe, cu pleoapele sparte, 
să-şi umple adâncele hăuri de noapte 
şi-ncet să-ngenunche ţărâna-n ţărână 
purtându-şi tăiatele ţeste în mână. 

 
 

BALADA MICILOR BURGHEZI 

Îmi veţi spune sigur: Sântem cei mai buni!  
Îmi veţi spune sigur: Sântem cei gingaşi! 
Pentru trupul nostru pururea fragil 
dă-ne, Doamne, nouă suflete de laşi! 
 
Îmi veţi spune sigur: Sântem fericiţi! 
Îmi veţi spune sigur: Sântem uriaşi 
într-al turmei giulgiu pururi înveliţi. 
Să ne deie, Domnul, bucurii de laşi! 
 
Îmi veţi spune sigur: Tac acei ce ştiu. 
Îmi veţi spune sigur: Noi sântem vâslaşi  
într-al vorbăriei aurit sicriu; 
dă-ne, Doamne, nouă limba celor laşi! 
 
Îmi veţi spune sigur: Liniştiţi cei orbi. 
Îmi veţi spune sigur: N-are rost să laşi  
decât oase, semnul trecerii de corbi; 
dă-ne, Doamne, nouă linişte de laşi! 
 
Sigur spuneţi: Drept stă trupul îndoit! 
Sigur îmi veţi spune: Dintre-atâţia paşi 
cel făcut pe cântec e mai potrivit; 
dă-ne, Doamne, nouă cântece de laşi! 
 
Sigur spuneţi: Este-aşa precum s-a zis! 
Sigur îmi veţi spune: Noi sântem urmaşi 
ai urechii mume stând în Paradis; 
Dă-ne, Doamne, nouă-auzul celor laşi! 
 
Sigur îmi veţi spune: Pântecul e plin. 
Sigur spuneţi: Ceasul e al celor graşi! 
Într-al îmbuibării fericit festin 
dă-ne, Doamne, nouă pipotă de laşi! 
 
Singuri, sub o boltă fără de furtuni, 
roze catedrale ne-au zidit sălaş. 
Pentru liturghia sfintelor minciuni 
dă-le, Doamne, scârba, mirul celor laşi! 
 

BALADA DILIGENŢEI DE SEARĂ 
 

Soseşte diligenţa de seară, 
sărută-mă pe ochi, doamna mea! 
Ah, surugiul roşu la scară 
uşa de umbră o deschidea! 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
caii sunt tineri, caii sunt suri; 
doamnă a noastră, pe pod de ceară 
ne-om pierde urma pe sub păduri. 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
butcă de nouri alunecând; 
doamnă, se-aude iarăşi şi iară 
inima noastră peste pământ. 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
doamnă, îmi şterge trupul de vânt, 
pune-mi cămaşa lunii afară 
şi-mbracă-mi zaua de sub cuvânt! 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
nimeni nu ştie când va sosi, 
doamnă, să punem paznic afară 
să ne vestească de va opri. 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
ascultă cornul ei răsunând, 
doamnă, înlănţuie sângelui fiara 
care ne rupe carnea flămând! 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
vremea-i apusă, ceasul târziu; 
doamnă, mai lasă lampa să moară 
poate ne uită cel surugiu! 
 
Soseşte diligenţa de seară, 
sărută-mă pe ochi, doamna mea! 
Ah, surugiul roşu la scară 
uşa de umbră o deschidea! 

 
 

BALADA CĂRUŢEI DE POŞTĂ 
 

Din cuibul de noapte al ţării de sus, 
din strunga luminii, de către apus, 
din pântecul moale-al zvonirii de zi, 
din cumpăna umbrelor, din miazăzi, 
gravidă de veşti, prăbuşită pe zare, 
căruţa de poştă trecând mi se pare. 
 
Pe uşile stinse în licărul mov 
se leagănă reci armorii de Braşov, 
pierdute însemne ducând către vis, 
sub slove foşnite, parfum de Paris, 
geroase moscovuri şi-n pagini de tul 
viclean subţiatul surâs, Istanbul; 

pe pieptul de şină al roţilor nalte 
asudă cămaşa păroasă de noapte 
şi-n oasele spiţelor arse de colb 
sleieşte lumina butucului, orb 
cu pleoapa-ngheţată de veşnicul drum 
pe şleauri pierdute şi ape de fum. 
 
Din nemărginitul, cerescul pustiu 
se-ncheagă sălbaticul ei surugiu, 
nălucă hirsută cu braţ de harapnic 
întins prin vecia tăcerii năprasnic, 
cu chiotul aspru cu care împarte 
solie de viaţă, solie de moarte. 
 
Şi-n leghele duse de ploaie şi vânt, 
cu burţile supte de greul pământ,  
cu coamele grele izbite de cer, 
cu nara holbată, cu ochiul de ger,  
cu frâiele smulse, mănunchiuri de şerpi, 
trec caii căruţei de poştă prin ierbi. 
 
Şi ghemul de carne şi sânge şi fier 
se pierde-n câmpia spoită pe cer 
prin pânza luminii căzând din apus 
pe ţara de jos şi pe ţara de sus, 
cu veştile-nchise sub licărul mov 
al butcii de poştă cu semn de Braşov! 

 
 

BALADĂ-N PASSO DOBLE 
 

Ce case, domnilor, ce case! 
Vai, doamnelor, ce fălci, ce oase! 
 
Vai, domnilor, ce curţi, ce curţi! 
Vai, doamnelor, ce burţi, ce burţi! 
 
Vai, domnilor, ce scări, ce scări! 
Vai, doamnelor, ce-mbrăţişări! 
 
Vai, domnilor, ce rost, ce rost! 
Vai, doamnelor, ce post, ce post! 
 
Vai, domnilor ce ştaif aici! 
Vai, doamnelor, ce greaţă-aici! 
Vai, domnilor, ce mici, ce mici! 

 

BALADA PELERINULUI 

La hanul intrării în soare-răsare, 
la ceas de răspântii, în loc de răcoare, 
pribeag din tărâmuri de foarte departe, 
de unde se-aruncă tăcerea în moarte, 
cu straie de umbră, cu za de sudoare, 
cu flamura ceţii arzând pe picioare, 
cinstit pelerin al ascunselor strane 
aflai adăpost de trudite ciolane. 
 

 
                        CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

HORIA  BĂDESCU  
Născut la 24 februarie 1943 la Aref pe Argeş. Poet, prozator şi eseist, 

doctor în litere, jurnalist şi diplomat, laureat al Premiului Eminescu al 
Academiei Române (1991) şi al Premiului European de poezie francofonă 
„Leopold Sedar Senghor” (2004), membru al Uniunii Scriitorilor din 
România şi al Uniunii Scriitorilor Francezi, membru al Maison 
International de la Poésie de Bruxelles şi al CIRET, membru de onoare al 
Academiei Francofone şi al Uniunii Poeţilor Francofoni. Autor a peste 
treizeci de volume de poezie, eseuri şi romane, publicate în România, 
Franţa, Belgia, Bulgaria, Macedonia, Spania, Vietnam. Membru fondator al 
grupării Echinox şi al Societăţii Culturale şi Festivalului Internaţional 
„Lucian Blaga”. Printre ultimele apariţii: Le vol de l’oie sauvage 
(Gallimard, 2000), La mémoire de l’Etre (Editions du Rocher, 2000), Le 
vent et la flamme (Librairie bleue, 2002), Un jour entier (l’Arbre à paroles, 
2006), De la o zi la alta (Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006), Pielea îngerului 
(Limes, 2007), Miradors de l’abîme (l’Arbre à paroles, 2008), Memoria 
Fiinţei – Poezia şi Sacrul (Junimea, 2008), Vei trăi cât cuvintele tale (Dacia 
XXI, 2010), Parler silence (l’Arbre à paroles, 2010), O noapte cât o mie de 
nopţi (Limes, 2011), E toamna nebun de frumoasă la Cluj (Eikon, 2011). 

 

„Horia Bădescu evoluează în paradigma unui 
modernism care, în literatura română, nu şi-a epuizat încă 
resursele şi al cărui prestigiu n-a putut fi compromis prin 
manifestari insurecţionale... Este o poezie existenţială în 
care marile spaime şi interogaţii ale omului contemporan 
rămân aceleaşi pretutindeni”.  

Petru POANTĂ 
* 

„Poezia lui Horia Bădescu nu e nici ludică, nici tragică. Ea 
este dincolo de stările extreme, ca o emanaţie obişnuită a 
stărilor firii”.  

Ioan HOLBAN 
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Liviu Antonesei a reiterat pe „Caragiale – dintotdeauna şi 
de-a pururi” („Cronica veche” nr. 2/2012), pornind de la 
axioma că „niciodată nu e îndeajuns să constaţi şi să afirmi 
actualitatea lui Caragiale” (mai ales într-un an electoral, 
precizăm noi, cu trimitere la „O scrisoare pierdută”). Pe 
Caragiale trebuie să ni-l asumăm integral, datorită eternităţii 
operei lui. „Caragiale ne este aidoma, trăim în Caragiale”, 
continuă L. Antonesei. Din perspectiva eternităţii dăinuirii 
spiritului caragialian, autorul avansează apoi opinia hazardată 
(uşor de afirmat, dar greu demonstrabilă), că noi românii ne-am 
dus existenţa, de la origini, chiar dacă neconştientizat, sub 
spiritul tutelar al lui Caragiale. Exagerare scuzabilă, fiind 
izvorâtă din atmosfera comemorativă a Anului Caragiale. 
Autorul nu se mulţumeşte cu atât, ci plusează, contestând 
oportunitatea sărbătoririi oficiale a Maestrului: Caragiale fiind 
prezent în sângele şi carnea poporului român încă de la naşterea 
acestuia, precum şi în noi, cei ce trăim la începutul acestui 
mileniu, „ce sens mai au solemnităţile?” Falsitatea interogaţiei 
poate fi demonstrată printr-un exemplu de reducere la absurd: 
ce sens mai au sărbătorirea Paştelui şi Crăciunului, după 2000 
de ani de creştinism? 

Acelaşi Liviu Antonesei evidenţiază (în „Oglinda literară” 
nr. 124/apr. 2012) un aspect al actualităţii lui Caragiale: „Trăind 
etern în lumea nu inventată, ci relevată de opera sa, ne însuşim 
o mulţime de formule create de geniul său inegalabil, pe care le 
transformăm în clişee despre noi înşine.” Unele dintre aceste 
clişee sau formule au concizia unui simplu nume, dintre care 
Caţavencu „a devenit veritabilă instituţie academică băştinaşă şi 
revistă de succes.” Am decelat în demonstraţia d-lui Antonesei 
o undă de îngrijorare, în sensul că prin opera lui Caragiale „ne-
au înţeles mai bine şi ceilalţi”, străinii, „de-au ajuns până la 
urmă să pună aspiratoarele NATO şi UE pe noi, în vreme ce noi 
ne vedem d’ale noastre, cele caragialeşti.” Fără a ne erija în 
apărători ai „defectelor” naţionale caragialeşti, trebuie să privim 
cu calm primejdia (perspectiva) absorbţiei specificului naţional 
de către NATO şi UE.  În toate statele europene, sub sorbul 
oficial al uniformizării, se menţin cu încăpăţânare simbolurile 
specifice: Till Eulenspiegel, Marianne etc. Edificate în veacuri, 
specificităţile naţionale nu se vor dizolva în ani şi decenii.   

Pentru George Lateş („Dunărea de Jos”, nr. 122/apr.2012), 
Caragiale, martor al tranziţiei de la o epocă de tip medieval la 
epoca modernă, a folosit „oportunitatea de a observa, studia şi 
fixa apoi în cuvinte… ceea ce se întâmpla în jurul său. Senzaţia 
de autentic, de verosimil sau chiar de viaţă reală… e atât de 
pregnantă, încât nu doar contemporanii s-au simţit fixaţi parcă 
cu boldul în insectarul scenei, ci şi urmaşii”, politicienii, 
familiştii, oamenii şcolii, femeile. Actualitatea lui Caragiale 
este susţinută şi de limbajul dramatic folosit (Dunărea de jos, 
nr. 120/febr. 2012), „un limbaj dramatic împrumutat parcă din 
tradiţia comediei antice greceşti şi clasice franceze.” În 
consecinţă, nu e de mirare că „textele sale ţintesc direct 
universalitatea şi-şi probează valenţele reprezentaţionale 
dincolo de timp.” 

A.G. Secară („Dunărea de Jos”, nr. 119/ian.2012) 
configurează actualitatea lui Caragiale într-un mod ingenios. 
Alătură un fragment din meditaţiile lui Caragiale asupra 
mersului lumii de ştirea că agenţia Associated Press a 
considerat-o pe Lady Gaga, în 2011, ca având o  mai mare 
influenţă asupra culturii şi divertismentului decât Steve Jobs, 
fondatorul Apple. Cititorul este astfel îndemnat să admită, ca şi 
Caragiale, că „lumea n-o putem îndrepta cu umărul. Cu toporul 
se curăţă pădurea: lumea se curăţă cu vremea şi cu răbdare.”  

Contestatarii actualităţii lui Caragiale aşteptau demult 
împlinirea profeţiei lui Eugen Lovinescu precum că „societatea 
românească va evolua şi tipurile caragialeşti vor cădea în 
desuetudine, se vor demoda, părăsite de evoluţia societăţii, vor 
deveni aşadar <istorice>.” 

Acum, în Anul Caragiale, Gelu Ionescu („Apostrof”, 
nr. 1/2012) scrie că mizeriile ultimilor ani ai comunismului 
şi tranziţia probează că „profeţia lui Lovinescu, în sfârşit s-
a îndeplinit.” Dovadă mişeliile, indiscreţiile şi ţopeniile 
(grosolăniile) de stat. După opinia noastră, dovezile 
invocate de Gelu Ionescu demonstrează, dimpotrivă, 
actualitatea lui Caragiale. 

Societatea românească se afla, în timpul vieţii lui Caragiale, 
într-un proces de tranziţie (altă tranziţie!) de la medieval la 
modern, de la oriental către occidental. Modernismul a adus cu 
sine o mai mare mobilitate socială. Anchilozata societate 
medieval-orientală în care te năşteai, trăiai şi mureai fără 
schimbarea statutului social ori a profesiei făcea treptat loc unei 
societăţi a tuturor posibilităţilor. Noua lume s-a potrivit ca o 
mănuşă pe temperamentul lui Caragiale. Paleta profesiunilor 
exercitate de Caragiale – sursă de inspiraţie pentru scriitor – este 
de o mare diversitate: de la copist la tribunal, sufleur la teatru, 
gazetar salariat sau patron de publicaţie, funcţionar inferior de 
stat, profesor într-o şcoală particulară, revizor şcolar, patron de 
berărie, director general al Teatrelor. Viaţa şi firea sa nestatornică 
l-au silit pe Caragiale să evite uniformitatea, unilateralitatea, 
rutina. L-au silit să se adapteze şi să se manifeste în posturi şi 
domenii variate, devenite, pentru scriitor, surse de subiecte, 
situaţii, personaje, limbaj, ce i-au permis să se manifeste ca un 
„autor proteic.” „Caragiale este un campion al ambiguităţii, al 
multiplicităţii, al tezelor, antitezelor şi sintezelor.<…> Opera 
împrumută chipul polimorf al autorului.” Opera polivalentă a lui 
Caragiale a determinat o receptare multiplă din partea criticii 
literare. „În legătură cu Caragiale şi opera lui au fost puse la 
contribuţie mai toate posibilităţile de până acum ale abordării: 
perspectiva biografică, psihologică, sociologică, impresionistă, 
comparatistă, genetică, tematică, stilistică, structuralistă, 
semiotică, ontologică.” (C. Trandafir în „Acolada” nr. 2/2012).  

Exegeza Anului Caragiale este variată şi cu note de 
originalitate, dar nu atinge nivelul valoric al vârfurilor 
domeniului, numite Ibrăileanu, Călinescu, Cioculescu, Bucur. 
Au primat în abordare problemele actualităţii lui Caragiale 
şi cheile înţelegerii operei. 

 

Cheile de lectură 
Deschizătoare de perspective pentru o examinare aprofundată 

şi o dezbatere amplă, dar nerealizată, ni s-a părut ideea  Simonei 
Vasilache „Despre Chei” („Acolada” nr. 1/2012). Ne aşteptam 
ca autoarea să ne îndrume spre cheile înţelegerii operei lui 
Caragiale. S-a mulţumit să enunţe: „La Caragiale cheile sunt de 
toate felurile” şi să le enumere pe scurt: replici cu mai multe 
înţelesuri, personaje oscilând între două atitudini, personaje 
încercând să se retragă (ascundă), precum şi „chei la propriu.” 
Mai putea adăuga şi personajele total ascunse, personajele in 
absentia (C. Miu,  „Oglinda literară”/mai 2012). 

A revenit „României literare” meritul de a găzdui bogate şi 
variate referinţe la cheile înţelegerii operei lui Caragiale 
(„România literară” nr. 18, supliment). Au fost expuse opinii 
simple, directe, la obiect, dar şi opinii elaborate, „filozofate”. 
„Dacă mă întrebaţi cum îl citesc pe Caragiale, vă spun sincer, 
literal”, scrie Luminiţa Corneanu. Urmându-şi obsesiile, Emil 
Brumaru îl citeşte pe Caragiale în cheie sexistă, sufletul său 
magnetizându-se când visează la „Ziţa, Veta, Zoe, Miţa Baston, 
Didina Mazu” ca modele de „frumuseţe sfâşietoare, abrutizantă, 
mistuitoare, misterioasă, ambetantă, durdulă şi fesulie” etc. 
„Punctul pe i” al examinării problemei l-a pus Iulian Boldea. 
După opinia sa, „Caragiale se lasă citit, astăzi, din diferite 
unghiuri”. „Lecturile diverse pe care textul caragialian le suscită 
şi astăzi nu sunt decât feţe ale lumii noastre de ieri şi de azi, 
definiţii ale sufletului nostru, exasperante oglinzi ale fiinţei 
noastre lăuntrice.” În acelaşi registru, Paul Cernat evidenţiază 
eroarea celor care îl citesc pe Caragiale după sufletul lor (pun pe 
scrierile lui Caragiale brandul lor sufletesc). Caragiale nu este 
existenţialist sau postmodernist oricât s-au străduit să-l 
abisalizeze ori updateze unii (E. Ionescu, M. Eliade), ori să-l 
privească printr-o lectură ortodoxizantă (N. Steinhardt). Caragiale 
este „raţionalist, sceptic şi cinic”, chiar dacă vizează 
„malformaţiile morale şi de limbaj ale unei societăţi în tranziţie” 
şi pe cele ale omului însuşi. 

Practicile citirii lui Caragiale în cheie subiectivă ori dirijată 
(unilateral) îşi au susţinătorii lor consecvenţi. Angelo Mitchievici 
precizează că „l-am citit pe Caragiale, de la un punct încolo (sub 
influenţa lui Papadima, nn.), ca pe un modern, nu ca pe un 
clasic”. Gabriela Gheorghişor consideră că „opera comică a lui 
Caragiale exclude, aproape cu desăvârşire, lectura de 
identificare.” După opinia lui Horia Gârbea, Caragiale, ca orice 
scriitor marcant, „nu mai poate fi citit, astăzi, decât prin prisma 
comentatorilor şi urmaşilor săi literari.” Toate interpretările, 
inclusiv cele cu care nu este de acord, îşi pun amprenta asupra 
lecturii sale. Această viziune este întregită de Viorel Mureşan, 
care consideră că „lectura acestui scriitor presupune un anumit tip 
de antrenament pentru a-i putea surprinde, măcar în parte, 
caracteristicile.” Chiar dacă au adus puncte de vedere noi, unele 
dintre aceste opinii şi-au diminuat impactul întrucât şi-au fixat un 
orizont limitat, îngust în cercetarea operei caragialiene. 

Marius Miheţ a statuat: „Caragiale trebuie citit azi mai ales 
pornind dinspre publicistică şi scrisori”. Dar Caragiale este în 
principal dramaturg şi prozator! Or, se ştie că premizele limitate, 
ierarhizate incorect,  nu pot duce decât la concluzii eronate sau 
doar parţial adevărate. 

Cea mai nouă cheie de lectură a scrierilor lui Caragiale este 
prezentată şi folosită de Mircea Tomuş într-un fragment de 
studiu monografic (Apostrof, nr. 5/2012) situând la baza ei  
ontologia ficţiunii. Însumând perspectivele deschise de studiile 
lui Gilbert Durand (Structuri antropologice ale imaginarului 
etc.) şi de teoria lui Jung asupra imaginarului colectiv, Mircea 
Tomuş constată că ele „apropie semnificativ de mult imaginarul 
caragialian de imaginarul general antropologic şi justifică 
abordarea lui, cel puţin iniţial, din perspectiva acestuia.” Ceea ce 
şi face. Imaginarul caragialian este examinat exhaustiv, de către 
Mircea Tomuş, din unghiul de vedere al regimului diurn/nocturn: 
„creativitatea lui Caragiale pare a se înscrie sub semnul nopţii” 
(nu în sensul că prozatorul scria noaptea, ci că evenimentele din 
scrierile sale se derulează noaptea). Caragiale organizează cu 
subtilitate dramaturgia întunericului şi a luminii şi foloseşte cu 
măiestrie procedeul de manipulare a regimului nocturn/diurn. În 
acele scrieri în care există o dominantă negativă, o extindere a 
regimului nocturn, Mircea Tomuş depistează uzul procedeului de 
inversare totală a raportului diurn/nocturn în care vede „reversul 
necesar şi real de umbră” pe care Caragiale îl opune „acelei belle 
époque în care lumina şi frumuseţea formelor ambiţiona să ţină 
prim-planul.” Analizând prezenţa femininului în opera lui 
Caragiale, Mircea Tomuş observă că „în componenţa structurilor 
imaginarului caragialian, femeia nu este inclusă ca o prezenţă de 
individualitate umană ci ca un rol, o funcţie într-un mecanism; 
care este acela al celulei sociale, familia. <…> Prezenţele 
feminine, în opera lui Caragiale, nu enumeră ipostaze felurite de 
individualităţi, ci doar faţete ale aceleiaşi funcţii esenţiale.” În 
privinţa raporturilor imaginarului caragialian cu imaginarul 
colectiv, se pot bănui filoane ascunse de legătură, dar este 
neîndoielnic faptul că imaginarul caragialian are dezvoltări 
particulare, proprii, constituind o iconografie originală, 
conchide Mircea Tomuş.  

 

Actualitatea lui Caragiale 
Deşi s-a afirmat şi demonstrat, cu puţin timp în urmă, 

contemporaneitatea lui Caragiale, problema e de natură a fi 
reafirmată sau contestată de către fiecare generaţie de creatori 
literari. A fost reluată şi cu prilejul Anului Caragiale. 

Dintre susţinătorii aserţiunii „Caragiale – contemporanul 
nostru”, s-a detaşat Mircea Mihăeş („România literară”, nr. 
18/2012), care aduce şi argumentul: „el (Caragiale) a surprins ceva 
profund caracteristic lumii româneşti, indiferent că vorbim de fin-
de-siècle, de belle époque, sau de imediata noastră realitate.” După 
care demonstrează că lumea lui Caragiale e o lume similară celei 
existente în celelalte state ale Europei de la sfârşitul sec. al XIX-lea 
şi începutul sec. al XX-lea (contemporane dramaturgului) căci, pe 
atunci, statele europene aparţineau unei aceleiaşi civilizaţii a cărei 
unitate nu fusese încă ruptă în blocurile izolate şi rivale ale 
războiului rece, adăugăm noi. 

Gabriel Chifu, aruncând „o privire mitizată” asupra lui 
Caragiale („România literară” nr. 18, supliment) constată că 
„opera lui Caragiale… este vie şi absolut grăitoare astăzi.” 
Caragiale a atins „performanţa maximă pentru un scriitor” 
întrucât „fiecare epocă se regăseşte în opera lui”, iar noi „suntem 
personaje în scrierile sale.” Scuzabil, dat fiind momentul 
comemorativ, Paul Cernat plusează. Pentru el, Caragiale este 
„într-o mai mare măsură «contemporanul nostru» decât «omul 
epocii sale frumoase şi senine».” „Ne regăsim în carnavalul lui 
antieroic.” Încercând să descifreze temeiurile actualităţii lui 
Caragiale, Gabrielei Gheorghişor i se par insuficient 
fundamentate încercările de a o explica „prin faptul că societatea 
românească de azi este un avatar al societăţii în tranziţie de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea sau prin dimensiunea arhetipală a 
personajelor.” Părerea ei este că actualitatea lui Caragiale 
izvorăşte din lipsa de spirit critic a cititorilor. Dacă aceştia l-ar citi 
pe Caragiale prin prisma latinescului de te fabula naratur, „râsul 
s-ar mai împuţina.” Şi, de asemenea, „Caragiale s-ar mai 
împuţina.” Este o ipoteză bazată pe o premisă falsă. Cititorii şi 
spectatorii ştiu că sunt vizaţi de critica lui Caragiale. Caragiale ne 
critică, dar cu simpatie, jovial, nu judecătoreşte, punitiv. 
„Caragiale e creatorul unei lumi, dar nu şi judecătorul ei”, scrie 
Mircea A. Diaconu. Iar Ioana Pârvulescu, la întrebarea „de ce 
ne place Caragiale?” răspunde: „pentru că îl socotim tolerant cu 
greşelile noastre, ca unul care se autoinclude în «lanţul 
slăbiciunilor».” Comentând acest amestec de simpatie şi critică, 
Marius Miheţ sesizează faptul că „şi Caragiale şi cititorul se 
situează într-o zonă duplicitară.”    

    

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

CARAGIALE ÎN 
„ANUL CARAGIALE” (I) 
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Oricum, reţinem că Gelu Ionescu nu contestă decât parţial 
contemporaneitatea lui Caragiale, referindu-se doar la tipuri, la 
personaje, nu şi la temele, situaţiile etc. operei sale. Gelu Ionescu  
este captivat de limbajul lui Caragiale („Folosesc însă, nu o dată 
cu deliciu, replicile sale de neuitat, de neuitat…”), însă îşi afirmă 
constant aversiunea faţă de tipurile, de personajele lui Caragiale. 
Se avântă chiar către filozofii mai înalte, acuzând poporul român 
de „imaturitate” şi de o „nătângă acceptare”, pentru  că „în loc să 
blameze, să judece şi să condamne, moral, politic sau social, vicii 
care sunt de condamnat, A RÎS – sau numai a zîmbit – , a iertat 
sau a ridicat din umeri.” N. Steinhardt a explicat această 
atitudine prin creştinismul fundamental al eroilor caragialieni, dar 
Gelu Ionescu respinge explicaţia, reproşându-i fapta de „a 
confunda complicitatea cu iertarea creştinească.” Înclinăm a 
crede că atitudinea românilor faţă de personajele caragialiene se 
datorează toleranţei. Preventiv şi vigilent, Gelu Ionescu 
precizează: „Eu numesc asta inerţie – şi nu toleranţă.” S-ar putea 
să aibă dreptate. Să nu uităm că el însuşi condamnă viciile 
personajelor caragialiene, dar le foloseşte replicile (pe care le-a 
pus în gura lor, Caragiale). Şi, cu toate că timpurile s-au schimbat, 
îi face pe români imaturi şi nătângi, ca pe vremuri…  

Contestatar moderat al actualităţii lui Caragiale este şi 
Adrian Alui Gheorghe („România literară” nr. 18, supliment). 
Judecând opera caragialiană în raporturile sale cu realitatea 
societăţii româneşti, el conchide: „câtă realitate românească, atâta 
Caragiale.” O atitudine mai radicală adoptă Radu Aldulescu, 
pentru care „Lumea lui Caragiale… este în fapt mult mai 
îndepărtată de noi decât ar arăta-o distanţa în timp care ne 
desparte de ea. Este ca şi pe altă planetă.” Dar când încearcă să 
aprofundeze, se referă la lumea occidentală, întrucât lumea lui 
Caragiale nu prea corespunde cu belle époque, iar societatea 
românească de azi nu are „confortul şi bunăstarea fără precedent” 
la care face trimitere.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contestatari radicali şi dinamici ai actualităţii operei lui 

Caragiale sunt unii cineaşti şi oameni de teatru. Primul la start, 
regizorul Lucian Pintilie. Acesta ne-a prezentat, într-un „film 
complet ratat,” o lume a lui Caragiale „isterică, în care se urlă 
necontenit”  (Mircea Mihăeş, „Rom. lit.”, nr. 18/2012). Punerile 
în scenă ale lui Lucian Pintilie şi Alexandru Tocilescu, din teatrul 
lui Caragiale, nu sunt altceva decât actualizări forţate, care 
pornesc, după cum scria Nicolae Manolescu în Istoria critică..., 
„de la experienţa noastră în comunism.” Dar sunt, după opinia 
noastră, şi reflexia operei lui Caragiale în oglinda sufletului lor. O 
lume deformată reflectată în nişte suflete… Asupra efectelor 
actualizării forţate ne previne Iulian Boldea („Rom. lit.” nr. 18, 
supliment): „Actualizarea cu orice preţ a textului caragialian este 
o operaţie pe cât de inutilă, pe atât de primejdioasă pentru 
integritatea semnificaţiilor operei. Metamorfozele forţate, 
resemantizările inadecvate, reficţionalizările improprii nu fac nici 
un bine operei caragialiene.” Actualizările de genul celei a lui 
Alexa Visarion, care „îl dotează pe Spiridon cu talente de 
securist… nu îl apropie pe Caragiale de noi, ci îl îndepărtează de 
el însuşi.” (Nicolae Manolescu, în „Rom. lit.” nr. 11/2012). 

Am fi înclinaţi să credem că, prin afirmarea periodică a 
contemporaneităţii clasicilor, comitem o tautologie. Capacitatea 
clasicilor de a fi contemporani cu generaţiile următoare epocii lor, 
nu izvorăşte din vreo dotare vizionară á la Nostradamus, ci din 
elementele definitorii ale clasicismului lor: eternitatea, 
permanenţa atemporală a temelor, situaţiilor, personajelor. 
Contestatarii sunt însă însoţitori permanenţi ai clasicilor, în viaţă 
şi postumi, ceea ce necesită şi justifică afirmarea şi demonstrarea 
repetată a actualităţii acestora. 

 Traian D. LAZĂR 

MĂRTURII DIN VIAŢA DE APOI. Nu toţi avem darul 
mărturisirii, chiar a celor mai copilăreşti păcate. Cu atât 
mai mult, a unor grele încercări, cărora ne-am supus, sau 
i-am supus pe alţii. Pentru un scriitor, altarul mărturisirii e 
pagina albă – fie ea, mai nou, „imaterială”, virtuală – 
căreia i te încredinţezi total sau parţial, după cum îţi sunt 
firea şi harul. Şi nu-i vorba doar de literatura confesivă 
(jurnal, memorii, amintiri, biografii romanţate ş.a.) ci de un 
segment important al prozei „de ficţie” (cum zis-a Paul 
Goma) în care autorul topeşte şi/sau converteşte 
persoane şi realităţi palpabile, cel mai adesea 
(auto)biografice.  

Un maestru în domeniu se dovedeşte a fi Dumitru 
Vacariu, prozator care, mai spre tinereţe, „s-a ilustrat” în 
literatura „pentru copii şi tineret”, inclusiv în teatru, 
imaginând delectabile refugii în ţinuturile aventurii şi ale 
visătoriei. Apăsărilor lui, dramelor lui de adâncime, mai 
exact: închisorilor lui nu le putea, sau n-a îndrăznit, până 
în anii ’90, să le dea veştmânt literar, fie şi parabolic. 
Peste toate, autorul are în genă o disponibilitate ludică, 
predipoziţia de a se copilări, venind dumnealui din 
ţinuturile lui Creangă, cu care este şi ceva cimotie. Ba, era 
cât pe ce să se facă popă, ca şi ilustrul înaintaş, dar a 
venit războiul, a venit tăvălugul roşu şi junele pipirigean a 
trebuit s-o ia pe căi mai puţin ortodoxe. În cărţi albe sau 
negre, ale comunismului, apărute la noi sau aiurea, prea 
puţin se vorbeşte despre mişcarea românească de 
rezistenţă, poate necoagulată, dar cu atât mai drastică, 
prin consecinţe, pentru protagonişti. Este ceea ce i s-a 
întâmplat şi grupului de la Iaşi – primul grup ieşean de 
atitudine făţişă, anti-comunistă şi anti-sovietică – din care 
au făcut parte Dumitru Vacariu şi Alexandru Zub. Dacă 
Eminescu, cândva, îl invoca pe „Ţepeş-Doamne”, spre a-i 
pedepsi „pe nebuni şi pe mişei”, Vacariu, în anii ’50 ai 
veacului trecut, îl chema pe Ştefan-Vodă... Poezia avea 
ceva din patetismul lui Nichifor Crainic din, celebra acum, 
Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane! Şapte ani a primit 
Dumitru Vacariu pentru cele şapte strofe. Tot aşa Zub şi 
ceilalţi din grup. După ’89, aproape fiecare dintre 
supravieţuitorii gulagului românesc şi-a povestit, gorkian, 
„închisorile mele”. Un discret a rămas – spre regretul 
nostru – academicianul Zub, care abia dacă face vreo 
trimitere la acea experienţă-limită. 

Dumitru Vacariu nu şi-a expus direct mărturiile, decât, 
poate, la Memorialul Sighet, unde a participat o vreme. 
Dar, prozator fiind, le-a „topit” în materia unor povestiri, 
nuvele sau romane – de-ar fi să amintesc doar Ochii 
viperei, Casa cu iederă, Porumbeii albaştri, Fiul meu, în 
care unul dintre personaje (îndeobşte, personajul-narator) 
pare a fi el însuşi. Recent, prin Mărturii din viaţa de apoi, a 
găsit cea mai bună modalitate de a se povesti: 
imaginându-şi moartea şi viaţa post-mortem, a putut 
istorisi orice din trecuta sa existenţă, fără teama de 
eventuale consecinţe, întrucât „nu se poate niciodată 
pune preţ pe declaraţiile unui mort...” Ironia şi umorul (ce-l 
caracterizează) fac mereu pandant cu sarcasmul, filipica, 
pamfletul. Accederea în Rai, descinderea în Iad, diversele 
călătorii spre alte planete şi stele (unele situate „puţin mai 
la deal de Carul Mare”...) sunt tot atea prilejuri de a se 
întoarce pe Pământ. Evident că Raiul nu poate fi fi decât 
cel al copilăriei şi al locurilor natale, Iadul fiind al 
închisorilor, al dictatorilor, al torţionarilor. Pământul este, 
deopotrivă, Planeta minunilor, Planeta tristeţii şi amăgirii, 
Planeta întoarcerii în timp. Planeta cunoaşterii de sine, a 
destinului, a renaşterii. Figuri sinistre, precum torţionarul 
Ţurcanu, ies din smoala unor coşmaruri danteşti. Având 
ştiinţa dozajului, prozatorul alternează episoadele 
apocaliptice cu descinderi pline de duioşie, (auto)ironie şi  

 

umor, pe tărâmul primelor iubiri şi al primelor înţelesuri. O 
sfîntă mânie-l cuprinde pe prozator, „vizitând”, de pe Planeta 
albastră, o planetă şi mai mică, România numită. Nu doar 
România dictatorilor, torţionarilor, securiştilor, informatorilor, 
dar şi cea a politicienilor, a afaceriştilor, a corupţilor, a 
judecătorilor (fără judecată), a manipulatorilor, a traseiştilor 
politici şi chiar a unui „poet scatofag” îi inflamează pana 
pamfletară. Dus de valul indignării, şi-ar dori „mai multe 
închisori, ghetouri şi spitale bine păzite (pentru bolnavii 
psihici...)”, unde să intre această adunătură de nebuni. O, nu! 
Cred că sunt destule (părerea noastră), ceea ce lipseşte este 
voinţa de a pune omul potrivit la locul potrivit... O pagină 
delicioasă este aceea în care sunt comentate o serie de 
definiţii cu sens deviat (apărute şi pe internet, pare-mi-
se). Dintre multele, absolut încântătoare, de reţinut 
definiţia cuvântului boarfă: „o denumire dată celor care 
nu se şterg pe picioare când trec de la un partid la altul 
şi-şi  reneagă de fiecare dată nu numai credinţa, dar şi 
principiile de viaţă...” Sunt sigur că prozatorul s-a gândit 
la cineva anume. Oare la cine?                

* 
SUB UN TITLU pe cât de îndrăzneţ, pe atât de 

orgolios – George Popa. Homo universalis –, Vasile 
Diacon publica, la Editura Panfilius, un Dialog 
neprotocolar cu profesorul, medicul, poetul şi filozoful  
sus-numit, care se dedă unei bine temperate confesiuni 
despre viaţa şi opera sa. Trebuie spus că dialogul e cât 
se poate de protocolar, nici întrebările, nici răspunsurile 
nedând peste marginile discreţiei, ale bunului gust şi 
bunului simţ, care îl definesc pe omul George Popa. Cât 
despre homo universalis... mă mir că intervievatul a 
acceptat, ca titlu, această expresie ce te poate, într-
adevăr, defini, dar te poate şi strivi. Modelele 
renascentiste, modelele clasice sau chiar contemporane, 
ale unor oameni-orchestră, îi sunt consubstanţiale  lui 
George Popa, dar parcă s-ar impune, la vârsta deplinei 
înţelepciuni, o situare sub semnul relativului, decât al 
absolutului. De altfel, pe parcursul autorelevării, G.P. se 
evaluează lucid şi intransingent, ca „un retras”, „o pură 
conştiinţă, incomodă pentru ceilalţi, dramatică pentru 
mine”, „stingher printre oameni, iar ei, la rândul lor se 
simt stingheriţi în prezenţa mea”. De aici, „adversităţi 
spontane, aparent nemotivate, până la conflicte dramatice, 
dar care mi se păreau de neînţeles, pentru că le-am privit 
totdeauna din afară – nu mi se adresau mie – cel absent 
din lume – ci făpturii în care absenţa mea era oaspete. 
Această atitudine nu a fost dovada unei «înţelepciuni» 
adoptată calculat, ci faptului că mă simţeam un simplu 
spectator privind înfruntarea dintre străinii din jur şi străinul 
care mă găzduia.” Păcat că, atât reporterul, cât şi editura-
gazdă lasă loc unor impardonabile greşeli de corectură, pe 
care nici abundenta erată, de la sfârşitul volumului, nu le 
poate cuprinde. Din acest punct de vedere, cartea este un 
rebut, iar intervievatul ar trebui, pur şi simplu, s-o refuze.   

N.T. 
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Statuia lui I.L. Caragiale din Ploiești, inaugurată  
în aprilie 2012 (sculptor: Radu Ciobanu) 
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Convins că în Germania e de învăţat cel mai serios tot ce 
trebuie să ştii despre muzică, Sergiu Celibidache s-a înscris la 
Hochschulle für Musik, la clasa de compoziţie condusă de 
Heinz Tiessen. A fost un profesor providenţial pentru 
Celibidache, lui datorându-i-se cultura muzicală bogată pe care 
acesta şi-a însuşit-o în câţiva ani, dar şi ajutorul important la 
impunerea în viaţa muzicală berlineză. Cu siguranţă, practica 
din România şi maturitatea din apropierea vârstei de 30 de ani i-
au impus lui Celibidache un ritm de muncă intens – studiilor de 
compoziţie alăturându-li-se cele de istorie a muzicii, 
muzicologie şi filosofie la Universitatea „Friedrich Wilhelm”, 
activitatea de dirijor al orchestrei de la „Musikhochschulle” şi 
al orchestrei de tineret din Berlin. A compus în timpul studiilor 
un număr important de lucrări a căror valoare i-a adus 
recomandarea de a preda structură muzicală, dirijat coral şi 
instrumentaţie la Universitatea din Meinz. Absolvenţa şi-a dat-o 
cu eseul despre fenomenologia muzicii, iar teza de doctorat a 
fost o cercetare a „Artei polifonice a lui Josquin des Prez”. Atât 
de bogată, de concentrată, perioada studiilor la Berlin a mai 
însemnat două întâlniri care i-au marcat – în bine şi în rău – 
modul de a gândi, evoluţia artistică, viaţa.  

Nici un român intrat în istoria muzicii universale nu a fost, 
nu este mai admirat, comentat, criticat, analizat – de public, 
jurnalişti, muzicologi, interpreţi, impresari, directori de 
filarmonici, decât Sergiu Celibidache. Impresia covârşitoare, 
uimirea, neacceptarea, adoraţia, contradicţia de idei – 
paradoxul ca balans între concepţiile unanim acceptate şi 
gândirea proprie, aversiunea faţă de jurnalişti a dirijorului, 
profesorului, filosofului, compozitorului, făuritorului de 
orchestre, devenit ţintă a reporterilor şi fotografilor, 
respingerea vehementă a înregistrărilor şi obiectul captărilor 
pirat pe benzi de magnetofon, recunoaşterea importanţei 
locurilor natale în devenirea sa artistic-umană şi dezinteresul 
faţă de aproape toată creaţia muzicală românească a secolului 
XX (inclusiv cea enesciană), evoluţia spectaculoasă, deplin 
explicabilă, de la improvizaţia jazzistică la culmile muzicii 
europene, impunerea onorariilor personale uriaşe – şi 
generozitatea cu care a donat sume importante unor 
persoane din România aflate în situaţii materiale precare, 
admiraţia şi frica, respectul şi invidia – iată aspecte ale 
paradoxului numit Sergiu Celibidache. Labirintică, asemeni 
tuturor personalităţilor titanice, evoluţia artistului, a 
gânditorului Sergiu Celibidache, a purtat însemnele clare ale 
iniţierii – efectele impresionante pretinzând cultura, atenţia, 
inteligenţa şi devoţiunea receptorului (interpret sau 
ascultător), constituindu-se mereu în emoţie artistică la 
nivelul cel mai elevat.  

M-am străduit să condensez în aceste cuvinte introductive 
câteva idei ce definesc un interpret-creator în absenţa căruia 
mare parte din repertoriul simfonic european s-ar lăsa mai 
greu descifrat. Un interpret-creator de care trebuie să te 
apropii cu răbdare, cu spirit liber, cu dragoste pentru muzică. 

La vârsta maturităţii, în 1978, Sergiu Celibidache declara: 
„Eu sunt îndatorat cu toată fiinţa României. În 1939 mi-am 
luat zestrea spirituală ce-mi fusese dăruită aici şi am plecat în 
lume. Acum trebuie să restitui ceea ce am primit şi ceea ce am 
mai adunat în timp.” Dar primii ani de viaţă şi anii tinereţei 
dintâi au trecut dintr-un oraş într-altul, de la o şcoală la alta. 
Născut în Roman, la 28 iunie 1912, Sergiu Celibidache s-a 
mutat peste doi ani cu familia la Iaşi. Aici a absolvit 
Seminarul universitar şi s-a încris la facultatea de matematică 
a Universităţii din Iași. Era în 1930. N-a stat prea mult, a 
părăsit Iaşul pentru facultatea de construcţii a Politehnicii 
bucureştene. Dar a lăsat-o şi pe aceea, pentru ritmul şi 
atmosfera muzicii de jazz. Iris Barbura i-a prilejuit prima 
apariţie scenică: l-a angajat ca pianist, corepetitor şi profesor 
de dans în şcoala ei de coregrafie. Cu tot interesul părinţilor 
pentru muzică, jazzul a fost scânteia care a aprins conflictul 
dintre tată şi fiu, ofiţerul de cavalerie Demostene Celibidache 
uitându-şi „firea muzicală” şi tăind dezamăgit subvenţia 
fiului, aruncându-i profeţia ce nu s-a împlinit: „Ai să ajungi 
pianist de jazz”.  Celibidache senior a avut toate motivele să 
se supere. În 1935, fiul revenea la Iaşi ca interpret şi profesor 
de dans în piesa Profirei Sadoveanu „Visuri americane”, în 
care apărea împreună cu Dida Petrescu şi Ştefan Ciubotăraşu, 
marele actor de teatru şi cinema de mai târziu. În ziarul ieşean 
„Lumea” a apărut imediat o cronică în care se consemnau cu 
precizie calităţile pianistului şi profesorului de dans: „... 
jazzul este o formă ritmico-muzicală înnăscută pentru el. E un 
instinct al său... Dar Sergiu Celibidache mai are şi un simţ de 
improvizator. Dacă-i dai la întâmplare trei note de pian, el îţi 
alcătuieşte imediat un jazz în forme multiple.” Celibidache n-
a cântat jazz după ureche, ca amator. Seriozitatea pe care o 
punea în toate, dorinţa de a învăţa, deschiderea spiritului spre 
nou l-au îndemnat să-şi însuşească temeinic tot ce se ştia 
despre jazz în anii ’40, urmând cursurile Conservatorului 
particular din Bucureşti. Acolo a fost coleg cu Theodor 
Rogalski – profesorul şi compozitorul de mai târziu, cu 
Theodor Cosma, şi el excelent improvizator, cu care a alcătuit 
un duo de pian. La rândul său, Theodor Cosma a devenit peste 
câţiva ani dirijorul orchestrei casei de discuri „Electrecord”. 
Acelaşi stil jazzistic definit prin ritm pregnant, mult swing şi 
improvizaţie bogată în idei a practicat Sergiu Celibidache la 
Bucureşti – singur sau în duet cu Theodor Cosma. Dar în anii 
1935-1939, Celibidache studia şi muzica academică. După ce 
a urmărit concertul şcolii de dans Iris Barbura, pianista şi 
criticul muzical Cella Delavrancea a scris în ziarul „Cuvântul” 
din 20 februarie 1938: „Partea de pian a acestui interesant 
recital a fost ţinută de un tânăr şi prea modest artist, domnul 
Celibidache, autorul celor „Şapte schiţe” compuse cu ştiinţă 
armonică şi fragedă inspiraţie. Dorim să persevereze în 
cariera de compozitor pentru că are vocaţie.” Îndemn pe care 
Celibidache l-a urmat la Berlin, unde s-a stabilit în anul 1939. 
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Mai întâi l-a cunoscut pe Wilhelm Furtwangler, al treilea 
dirijor important al orchestrei Filarmonicii din Berlin, după Hans 
von Büllow şi Arthur Nikisch. Furtwangler i-a devenit profesor 
de dirijat şi i-a mijlocit întâlnirea cu budistul german Martin 
Steinke, cel care i-a deschis orizontul de-o viaţă spre filosofia 
asiatică. Afirmându-şi încă o dată pregătirea, talentul muzical şi 
priceperea de a lucra cu un ansamblu simfonic, Sergiu 
Celibidache a fost numit dirijor al ochestrei de stat din Berlin, o 
nouă şi importantă treaptă în evoluţia uimitor de rapidă a 
românului despre care se vorbea cu admiraţie, respect, dar şi cu 
oarecare teamă în cercurile muzicale berlineze. Treapta 
următoare a fost urcată imediat. La recomandarea profesorului 
său Wilhelm Furtwangler, Celibidache a primit direcţia orchestrei 
Filarmonicii din Berlin. Conjunctura l-a avantajat pe tânărul 
român. Prestigioasa instituţie de concert berlineză avea nevoie 
urgentă de un dirijor foarte bun. Titularul orchestrei, Furtwangler, 
fusese acuzat de legături cu regimul nazist şi i se interzisese 
activitatea profesională. Timp de şapte ani (1945-1952), Sergiu 
Celibidache a păstrat renumele celebrei orchestre, mărindu-şi 
renumele în Germania, în Anglia, în toate turneele pe care le-a 
realizat, dând motiv criticii muzicale să-l laude. Repertoriul 
orchestrei berlineze în perioada 1945-1952 a fost imens – asta 
implicând şi varietatea stilurilor: clasicismul, romantismul s-au 
aflat, bineînţeles, pe primul plan, dar Celibidache nu a ocolit 
muzica secolului XX; din lista lungă a opus-urilor interpretate 
amintesc doar „Marea” de Débussy, Suita din muzica baletului 
„Romeo şi Julieta” de Prokofiev, Simfoniile a VII-a şi a IX-a de 
Şostakovici, „Suita spaniolă”, „Mormântul lui Couperin”, 
„Mama mea gâsca”, „Boleroul” de Ravel, „Simfonia da 
Requiem” de Britten, „Simfonia liturgică” de Honegger, 
„Concertul pentru orchestră” de Bartok, „Simfonia psalmilor”, 
„Pasărea de foc”, „Concertul pentru vioară” de Stravinski.  

Dar conjunctura şi-a arătat cealaltă faţă. La 1 mai 1947, lui 
Wilhelm Furtwangler i-a fost anulată interdicţia de a dirija, peste 
un timp, în 1952, fostul titular al orchestrei filarmonicii berlineze 
cerându-i fără ocol lui Sergiu Celibidache să se retragă. Situaţia 
era delicată: germanii îl doreau pe bătrânul maestru la locul lui, în 
faţa orchestrei pe care a plămădit-o timp de decenii. Celibidache 
obţinuse, prin talent, muncă pasionată şi charismă succese 
senzaţionale. Dar a fost preferat, bineînţeles, Furtwangler. 
Autorităţile au dorit să-i ofere lui Celibidache câteva consolări: i-
au acordat Premiul artistic pentru muzică, în 1953, şi Marea cruce 
de merit a Republicii Federale Germania pentru „activitatea de 
refacere a filarmonicii după razboi”, în 1954.  

Se ştie că Sergiu Celibidache a sperat să fie rechemat la 
conducerea orchestrei Filarmonicii din Berlin, după dispariţia lui 
Furtwangler – dar a fost preferat Herbert von Karajan. 
Explicaţiile au ţinut de bani şi de patriotismul local. S-a spus că 
Celibidache nu a păstrat stilul și sonoritatea tipic germane, 
interpretările sale prefigurând elementele caracteristice care 
aveau să-i confere nu peste mult timp nota de originalitate. În 
plus, foarte important, Karajan a promis mărirea salariilor 
orchestrei, acordarea drepturilor de interpret din radiodifuzarea 
concertelor. Şi nu dorea 10-12 repetiţii pentru un program, aşa 
cum proceda Celibidache. 

Dezamăgit de nerecunoştinţa germanilor, Sergiu Celibidache 
a plecat în 1953 în Italia, devenind dirijorul Orchestrei Naţionale 
Santa Cecilia din Roma, al orchestrei teatrului „Scala” din 
Milano, al orchestrelor radiodifuziunii RAI din Milano, Roma şi 
Napoli. Mai expansivi decât germanii, italienii strigau de multe 
ori la sfârşitul concertelor sale „Restate qui”, „Restate con noi” – 
„Rămâi aici”, „Rămâi cu noi”. Celibidache a avut, totuşi, o mică 
satisfacţie în 1957, când, după cinci ani de la plecarea din 
Germania, un alt final de concert i-a adus la urechi alte strigăte, 
acum în limba germană: „Hier, bleiben” – „Rămâi aici”. Dar 
Sergiu Celibidache a rămas în Peninsulă, pentru că acolo i s-a dat 
ce a cerut întotdeauna: 10-12 repetiţii pentru fiecare concert! 
Presa italiană a afirmat despre dirijorul român că „nu are rival”, 
fiind „cel mai mare dirijor al timpurilor noastre”.  

Timp de doi ani, din 1961 până în 1963, a durat a treia 
perioadă importantă din viaţa dirijorului – încă o orchestră 
înălţată la standarde valorice înalte: Orchestra Capelei Regale din 
Copenhaga. Dincolo de succesele devenite o obişnuinţă, rămâne 
de amintit că premiul „Leonie – Sonning” în valoare de 30.000 
de mărci, pe care l-a primit în anul 1970 în Danemarca a fost 
donat integral ca bursă studenţilor români dornici să participe la 
cursurile de perfecţionare în dirijat. 

A urmat, din 1963, perioada Orchestrei Radiodifuziunii 
suedeze din Stockholm. Acesta a fost unul din marile merite ale 
lui Sergiu Celibidache – şi una din aripile destinului său: să 
formeze, să educe orchestre simfonice de un nivel bun, 
necunoscute, la un nivel artistic ce uimea cercurile muzicale din 
capitalele europene. Presa vieneză a lăudat, la unison, în 1969, 
versiunile interpretative oferite de Sergiu Celibidache şi Sveriges 
SymfonieOrkester. 

 Cronicarul ziarului „Wiener Kurier” din 29 septembrie 1969 
era de părere că „Sergiu Celibidache dă muzicii un suflu romantic 
pasionat, dar cu un pedant control auditiv. Mi-am dat seama ce 
multă personalitate, putere de convingere, spirit şi farmec 
întruneşte fiinţa lui. Filarmonica din Viena şi Wiener Symfoniker 
parcă ar căuta un om cu experienţă şi succes. Iată-l!” 

 
Alex VASILIU 

SERGIU CELIBIDACHE  
paradox ş i  iniţ iere  ( I )  
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sufrageria – bucătărie în care tronează o masă lungă, în capul 
căreia l-au plasat pe unicul invitat – Lupul criminal, Lupul-naș, 
Lupul-cumătru. 

Îi stimulează cu sadism pofta de mâncare, îi ațâță gustul și 
apetitul în așteptarea sarmalelor ce slujesc drept armă a 
răzbunării. Emilia Dobrin, înaltă, suplă,înveșmântată în negru, 
distribuită în rolul Mamei-Capre, are o evoluție de zile mari, cu 
gesturi elegante, afișat studiate, cu plieri și replieri de atitudine 
împrumutate la vedere, adică pe față, din arsenalul detectivilor 
ori al anchetatorilor iluștri, cu mare experiență, cunoscători ai 
psihologiei crimei și a criminalilor. Mihai Calotă (îmbrăcat în 
cămașă și pantaloni de culoare neagră) e ucenicul în astfel de 
treburi, e carevasăzică detectivul-asistent, încă tânăr, încă 
neexperimentat, încă ezitant și ușor copilăros, că doar nu 
degeaba e el Iedul cel Mic. Iedul cel mare, jucat de Constantin 
Drăgănescu, îmbrăcat în pijama (că doar așa a fost surprins și 
păcălit de criminal și așa și-a aflat sfârșitul) și Iedul cel mijlociu, 
interpretat de Florin Dobrovici, înzestrat cu pantaloni de casă, 
colorați, sunt când copilăroși, când sâcâiți, când puși pe harță ori 
gata de certuri mărunte, când reflectează infantil pe teme care 
mai de care mai năstrușnice, când nu gândesc deloc și plătesc 
pentru asta cu viața. Lupul cel rău e, în interpretarea de nota 10 
a lui Andi Vasluianu, mai întâi oaspetele prudent și circumspect, 
vizibil temător, mirosind el că ceva nu e tocmai în regulă, al 
cărui instinct de autoapărare este înfrânt progresiv de tot mai 
apetisantele capcane culinare pregătite de gazdă. Iar când 
răzbunarea s-a înfăptuit, pentru siguranță, ca lucrurile să fie bine 
făcute și lespedea pe mormântul asasinului bine pusă, Mama-
Capră și Iedul cel mic îi mai îndeasă-n gură vinovatului niscaiva 
sarmale după care le întind spectatorilor pahare cerate în care se 
află colivă, nu, nu din grâu, ci din arpacaș, căci pregătirea 
primeia ar fi cerut ceva mai mult timp și – nu-i așa? – Capra    
ne-a înștiințat de câteva ori că a pregătit totul în grabă. 

E sigur însă că nici Alexandru Dabija, nici cei cinci 
actori din distribuție nu s-au grăbit deloc, că au lucrat 
temeinic,că și-au rafinat ironia și umorul negru prezente în 
fiecare moment al spectacolului și că acesta e unul care place 
și place pe bună dreptate. 

Mircea MORARIU 

T H R I L L E R   
&   

M Y S T E R Y  
 
În interviul acordat Oliviei Grecea, interviu inserat în cartea 

Mirunei Runcan, Habarnam în orașul teatrului – Universul 
spectacolelor lui Alexandru Dabija (Editura Limes, Fundația 
Culturală „Camil Petrescu” & Revista Teatrul azi, București, 2010) 
protagonistul volumului face o serie de confesiuni referitoare la 
legătura lui intimă cu limba română, cu literatura română, cu 
poeziile lui Arghezi, cu romanele lui Sadoveanu, cu poveștile lui 
Ion Creangă. Născut în Moldova, aproape de Ceahlău, – „într-o 
zonă, hai să-i zicem, literară” – Dabija a fost „bântuit” de Creangă 
și de Sadoveanu, l-a iubit pe Arghezi și toate acestea se văd ca o 
permanență și în activitatea regizorului. Cu toții ne amintim de 
minunatul spectacol Jucăria de vorbe, după Cartea cu jucării, 
realizat în 1983 la Teatrul Tineretului la Piatra Neamț, spectacol 
căruia i s-au adăugat ceva mai recent OO! tot la Piatra Neamț, 
Absolut! după Ivan Turbincă și acum Capra cu trei iezi – Un 
studiu gastronomic, toate trei pornind de la texte de Ion Creangă, 
ultimele două înfăptuite la Teatrul ACT din București, confirmând 
prin faptă teatrală o altă mărturie din sus-menționata carte: „Repet, 
pentru mine lectura lui Creangă și astăzi este ca o muzică. Cum 
ascult Bach, așa citesc și Creangă. Din când în când citesc 
Creangă, cu o plăcere identică de fiecare dată”. 

Pentru spectacolul Capra cu trei iezi – Un studiu gastronomic, 
Alexandru Dabija a citit celebra poveste a lui Creangă cu simțurile 
supradilatate. A reflectat îndelung la celebrul cântecel Trei iezi, 
cucuieți,/ Ușa mamii descuieți/ Că mama v-aduce vouă..., s-a 
întrebat ce înseamnă mălăieș în călcăieș, a inventariat cu răbdare și 
cu luare- aminte feluritele merinde aduse de Mama-Capră și 
cumpănindu-le rostul - versurile ne sunt reamintite în reprezentație, 
în grai oltenesc, cu mirări de ordin semantic de Iedul cel mare 
(interpretat de Constantin Drăgănescu), a deconstruit și reconstruit 
secvența pedepsirii crunte, fără milă, cu pedeapsa supremă a 
Lupului ucigaș (jucat de Andi Vasluianu). A făcut din povestea 
scrisă de Creangă aproape o psihodramă, căci vinovatul e obligat el 
însuși să recapituleze cu lux de amănunte faptele și, mai cu seamă, 
a insistat asupra mâncărurilor pregătite pentru praznic de Mama- 

Capră (Emilia Dobrin), creând pe scenă, grație eforturilor reunite 
ale tuturor personajelor – celor deja amintite li se alătură Iedul cel 
mijlociu (Florin Dobrovici) și Iedul cel mic (Mihai Calotă), un 
delir gastronomic în lege, resimțit ca atare de spectatori și degustat 
la sfârșit de cei mai îndrăzneți, mai repezi de picior, dar și mai 
supuși tentațiilor și păcatelor culinare. Care spectatori mi-au 
mărturisit că și răciturile, și borșul, și pârjoalele, și alivencile, dar 
mai ales sarmalele, ba chiar și coliva erau cu adevărat foarte bune. 
Atât Mama-Capră și Iedul cel mic, salvat de la moarte și de dinții 
Lupului de propria-i cumințenie, înțelepciune și ureche muzicală, 
cât și frații mai puțin inspirați, mai puțin înzestrați cu auz muzical, 
dar și cu mai puțin noroc, aduși totuși pe scenă ca în spectacolele 
expresioniste (nu, nu e vorba totuși despre Când noi, cei morți, 
vom învia!), ba chiar și criminalul recapitulează cu voluptate, dar și 
salivând, și înghițind în sec, meniul pregătit pentru praznic, 
glosează cu voluptăți vizibile asupra ingredientelor utilizate – în 
pofida tristeții și a doliului mare, dar și a omorului cu ajutorul 
bucatelor, impecabil pus la cale, Mama-Capră are cochetării de 
gospodină perfectă, căreia îi place să fie lăudată și care se simte 
foarte bine atunci când trebuie să își relativizeze meritele prin 
scuza grabei cu care a pregătit totul. Și asta pentru că așa a vrut 
Dabija, autorul unei cuceritoare comedii negre, care ne explică: 
„După ce ne-am încercat puterile cu metafizica din Ivan Turbincă 
în spectacolul Absolut!, ne avântăm acum în psihologia abisală a 
cruzimii și răzbunării din Capra cu trei iezi, iar studiul pe care îl 
propunem este în primul rând unul gastronomic, pentru că moartea 
este, invariabil, însoțită de haleală. Cei ce rămân mănâncă pentru 
că trăiesc”. Mama și Iedul cel mic sunt într-o relație de evidentă 
complicitate. Au priviri și rostiri insinuante, pe gură le ies cuvinte 
cu subînțelesuri, măsoară cu pasul, de-a lungul și de-a latul, 

 
Între artiștii ieșeni din tânăra generație, Iulian 

Sebastian Bordianu s-a detașat prin vocația artistică 
reală, egal împărțită între artele focului și artele grafice. 
Atașat, prin tradiția familiei, de universul modelării sticlei, 
a preluat prin vocație cunoștințele tatălui și ale mamei, cei 
care de-o viață se îndeletnicesc, la Botoșani, cu 
prelucrarea materiei fluide. Atelierul a devenit de timpuriu 
un loc unde, din joacă la început, a modelat forme 
decorative, devenite, în timp, artă. Curiozitatea devenită 
pasiune a impus studiul sistematic al acestei arte, 
cursurile Academiei de Arte din Iași facilitând accesul la 
cunoștințele privind desenul, compoziția, cromatica. 
Cunoștințele prealabile despre meșteșugul prelucrării 
sticlei i-au facilitat un parcurs artistic firesc, fără ezitări și 
fără ocolișuri. 

Studiile postuniversitare în celebrele ateliere 
italiene din vecinătatea Veneției, la Murano, Torcello 
sau Burano i-au permis amplificarea tehnicilor de lucru 
și nuanțarea stilistică a viziunilor asupra formelor 
transparente. Tenacitatea și inventivitatea i-au asigurat 
o oarecare notorietate pe baza căreia s-a construit 
proiectul unui atelier și al unei galerii la Verona. 
Navetist statornic între România și Italia, acordă 
suficient timp acestei duble cetățenii artistice pe care le 
onorează cu pasiunea unui entuziast. A făcut, altfel 
spus, din pasiunea copilăriei un destin de creator. 

În spațiul de expunere de la istoricul hotel ieșean 
Traian, anturat de un public tânăr, fidel și interesat, a 
avut loc vernisajul unei expoziții incitant numită Detaliu. 
Să fie, acest titlu, o expresie a modestiei sau o 
provocare de a vedea în detaliu un oarecare mister al 
întregului sau al propriei individualități? Într-un anume 
fel, asocierea artei sticlei și a semnului grafic în 
sensibile și sugestive monotipuri, amplifică impresia 
noastră asupra universului spiritual al artistului și a 
posibilităților sale de exprimare. Creativitatea și o 
anume frenezie imaginativă îi asigură combustia 
eterică a unor noi și interesante proiecte de unde și 
această fervoare creativă permanent în alertă.  

Impus în spațiul public ca artist al artelor focului, Iulian 
Bordianu vrea să reconfirme în variantă personală că 
desenul este rigoarea artei și să arate că poți ajunge la 

volumetrii pertinente după ce ai dobândit suficiente 
abilități în zona punctului și liniei. De la această 
convingere prealabilă Iulian Bordianu a trecut la 
inspirate monotipii, unde linia și forma imaginează 
realități posibile, virtuale. Acuratețea imaginilor 
plăsmuite de creativitatea lui mereu în căutare de 
altceva, de altfel, îi permite libertatea de a provoca in-
creatul ce trebuie să devină creație. Planșele sale, 
dinamice, armonice cromatic sau contrastante, 
inventează realități posibile, accesul la ficțional fiind un 
parcurs firesc.  

Asocierea culorii pe suprafața imaginii permite 
ieșirea din zonele sumbre ale negrului și provoacă 
asocieri spontane și incitante. Nu este subordonat unor 
modele prealabile, lăsându-se purtat de incandescența 
unor impulsuri spontane, dinamice, deseori febrile. 
Artistul are potențialul afectiv de a imagina universuri 
paralele, forme inexistente, raporturi de culoare unice. 
Tensiunile spirituale se eliberează cu nonșalanța unui 
artist care poate ordona haosul și a-i da un sens, 
evident identificabil doar în zona visătorilor cu ochii 
deschiși, a celor care știu a face dintr-un vers o poezie. 

Am urmărit în timp parcursul acestui tânăr și 
promițător artist ieșean cu sentimentul că are ce spune 
și o face cu vitalitatea tinereții sale. Obiectele lui 
decorative, vasele policrom colorate în armonii și forme 
incitante sugerează orizonturile infinite ale lumii din noi 
și din afara noastră. Culoarea vaselor lui, a formelor 
simbolice, a miniaturilor ca un permanent mărțișor 
anunță primăvara unui talent ce trebuie privit cu 
încredere și speranță. În detaliile fanteziilor lui nu se 
ascunde diavolul, ci lumina eterică a permanentelor 
speranțe...  

Timpul va confirma, desigur, că arta ieșeană are în 
Iulian Sebastian Bordianu un nume ce va trece din timp 
în durată... 

 
Valentin CIUCĂ 

 
Foto 1: Artistul Iulian Sebastian Bordianu în atelier. 

Foto 2: Lucrări expuse în parcul Muzeului Unirii din Iași. 
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Scenă din spectacol 

 

Teatrul ACT din București – CAPRA CU TREI IEZI – 
Un studiu gastronomic după Ion Creangă; Textul și regia 
artistică: Alexandru Dabija; Cu: Emilia Dobrin, Andi 
Vasluianu, Constantin Drăgănescu, Florin Dobrovici, Mihai 
Calotă. Data reprezentației: 13 mai 2012. 
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Valorile nu ne mai sunt comune: „avuţiile” agonisite, 
„titlurile docte, medaliile şi premiile” ori o „Stea pe trotoarul de 
la Cocora”... nu fac parte din „obsesiile” mele. Încerc să fiu 
doar un modest artizan şi onest Cetăţean al Republicii 
Teatrului, o Republică fără Preşedinte, dar prezentă pe fiecare 
continent, de la începuturile Umanităţii. 

 
 

„Actorii trebuie să joace în limba  
în care ştiu să respire” 

 

– Ați jucat alături de nume sonore ale cinematografiei 
franceze...  

– Puteţi adăuga şi actriţe şi actori ce nu sunt neapărat ai 
cinematografiei franceze: Gerladine Chaplin, Alida Valli, 
Francisco Rabal, Gila Almagor ori Klaus Kinski. Fiecare mi-a 
„adus” câte ceva, dar persoana care m-a marcat cu adevărat 
rămâne Jeanne Moreau: fără îndoială, nici ezitare!  

– V-a fost dificil să vă integrați într-o cultură diferită, și, 
mai ales, să faceți actorie într-o altă limbă decât cea maternă? 

– O limbă nu este o acumulare de vocabular, ci o altă 
manieră de „a respira”. Nu cred în rolurile jucate „fonetic”, sună 
fals, aşa cum „rezonau”, precum nişte clopote fisurate, nişte 
excelenţi actori precum Radu Beligan, Victor Rebengiuc ori 
Alexandru Repan, în „Danaidele” lui Purcărete, spectacol jucat în 
franceză, pe care l-am văzut la Paris. Actorii trebuie să joace în 
limba în care „ştiu să respire”. Altfel, oricât de „buni” ar fi ei, 
nestăpânirea „intimă” a unei limbi îi fragilizează. Dar acesta este 
doar un punct de vedere personal, care nu trebuie să fie nici 
respectat, nici atacat: fiecare să facă aşa cum crede el mai bine! 

– Există diferențe majore între școala românească de actorie 
și cea franceză? 

– Nu ştiu! Ce văd ori simt azi, în România, de exemplu? Că 
între „şcoala (din vremea) mea” şi „şcoala de azi” există o 
diferenţă imensă: au dispărut „patronii”, adevăraţii „maeştri": 
Lucia Sturdza-Bulandra, Ion Finteşteanu, Moni Ghelerter, Ion 
Șahighian, Alexandru Finţi, George Vraca, David Esrig, Radu 
Penciulescu, Sică Alexandrescu, Liviu Ciulei... Radu Beligan e o 
„memorie”, un „monument”, un „ctitor de teatru”: aventura 
Teatrului de Comedie, fondat şi condus de el, şi care în cinci ani 
a început să conteze statornic pe plan internaţional, va rămâne 
vreme îndelungată o reuşită excepţională, izolată, meteorică. 
Probabil, „vremea epigonilor” este ceea ce bântuie, acum, pe 
Planetă. Şi nu numai în Teatru ori Cinema, sau în alte forme de 
expresie umană (arte plastice, de exemplu), dar mai ales în 
politica naţională, politica regională şi continentală şi politica 
mondială, planetară! 

Întorcându-mă la Pedagogia Teatrală, am convingerea că 
sursa, izvorul se găsesc la Moscova (MHAT ori GITIS) ori la 
Sankt Petersburg (Lev Dodin). Pentru mine, cele două „mamele” 
ale pedagogiei teatrale europene sunt Stanislavski si Meyerhold 
(biomecanica). În Franţa, unde am fost şi profesor (în două din 
cele trei Şcoli Naţionale), am militat pentru un principiu extrem 
de simplu: plecând de la axioma „corpul este primul şi cel mai 
fidel loc al memoriei personale”. În primul an, elevul nu are 
acces la text, ci, graţie diferitelor tehnici şi metode (europene, 
asiatice, africane), îşi „educă şi exersează” corpul şi vocea. Abia 
în anul doi se deschide „drumul spre text”. Repet: o Şcoala nu dă 
un Paşaport pentru Talent, ci doar deschide „căi", educă, 
informează, „cultivă” corpul, spiritul, mentalul, dă gustul şi 
necesitatea exerciţiului cotidian. 

 

Despre „mâinile inimilor  
noastre omeneşti” 

 
– Cum se vedea din exterior filmul românesc în perioada 

predecembristă? 
– „Pădurea spânzuraţilor" ori „Reconstituirea” au fost două 

picături într-un Ocean de Uitare şi mai ales de Ignorare. Pe 
atunci, privirile, spre Est, se îndreptau, mai ales, spre Nikita 
Mihalkov ori Andrei Koncealovski. Rarele „Zile ale filmului 
românesc", la Paris, reuneau o mână de români „nostalgici”, 
deci nu un public autohton dornic să „ştie” măcar dacă acest 
cinema există! 

– Sergiu Nicolaescu le plăcea francezilor? 
– Un cinefil francez, dacă ar fi folosit îngrozitorul „globish” 

(adică „engleza” sumară, cea cu 150 de cuvinte, pe care o 
practică Planeta), s-ar fi mirat: „Nicolaescu, who is?”. De ce? 
Pentru că „Dacii” ori alte producţii naţionaliste, în care Voievozii 
vorbeau cu dialoguri extrase ori inspirate de ultimele Directive de 
Partid sau discurs al Conducătorului, erau produse de consumaţie 
internă sau cel mult internă pieţii oferite de către ţările Pactului 
de la Varşovia ori, de preferaţi, ale „Lagărului ţărilor socialiste”; 
cuvânt extrem de just, „lagăr”! Azi, însă, graţie generaţiei tinere, 
Cristian Mungiu fiind cel mai „vizibil” şi „reperabil”, 
cinematografia română este cea mai prezentă, vizibilă şi 
viguroasă dintre cea a tuturor fostelor „Ţări Surori de... Lagăr” 

– Relația dvs. cu teatrul cum a decurs? 
– Când bine, când mai puţin bine! Exact ca Valurile Vieţii. 
– Simte nevoia un actor de film să facă teatru? 
– Cred că orice actor preferă „rolul bun”: fie în teatru, 

fie în televiziune, fie în cinema. Indiferent dacă ultimele 
două te mobilizează pe perioade mai scurte şi sunt mult 
mai bine remunerate. 

Călin Ciobotari: Domnule Negulesco, în 1964 intrați la 
IATC, secția Regie Film. Ce anume vă determina să faceți 
acest pas? Mai ales că abandonați, în felul acesta, cariera de 
politehnist prescrisă de tatăl dvs.? 

Julian Negulesco: E adevărat că am fost admis la IATC, 
dar în 1965, nu în 1964, la Facultatea de Regie de Teatru și nu 
la cea de Film. Victimă subită a unui puseu de orgoliu, țin să 
adaug că am fost admis în „cap de listă”. Colegii mei de clasă? 
Încă în viață: Cătălina Buzoianu, Alexandru Colpacci, Cătălin 
Naum, Silviu Leuciuc. Deja decedați: Alexandru Tatos, 
Gheorghe Teașcă, Alexandru Tocilescu, Tudor Mărăscu. 
Stabilită în Statele Unite: Nina Ciochircă.  

Ce m-a determinat să fac „acest pas” spre IATC? Poate am 
vrut să cunosc îndeaproape și să frecventez zilnic toate aceste 
„Genii”! Un răspuns mai „serios”? Cu câteva luni înainte de 
sesiunea examenelor de admitere, am solicitat Teatrului din 
Ploiești, orașul meu natal, permisiunea de a asista la toate 
repetițiile conduse de Valeriu Moisescu.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monta o piesă de Dorel Dorian, „Secunda 58”, cu Zephy 

Alsheck, Valeriu Popescu, Vera Varzopov, Laurentiu 
Azimioară. Și piesa și autorul sunt, azi, neglijați de memoria 
Istoriei teatrului, chiar românesc, dar amintirea acestui drum 
misterios, de la text la premiera publică, nu m-a părăsit 
nicicând. În ziua premierei, Lucian Pintilie a venit special, la 
Ploiești, să vadă ceea ce „făcuse” fostul lui coleg: lucru rar în 
„tagma teatrală", de aceea îl și semnalez. Dacă Valeriu 
Moisescu va citi aceste rânduri, îl rog să accepte omagiul tardiv 
al sincerei mele recunoștințe. Cu o remarcabilă simplitate, acest 
om mi-a permis să mă strecor, zilnic, în întunericul sălii și, într-
un total anonimat, să „mă minunez”, ignorat de toți cei de pe 
scenă. Da, pentru mine, a fost și este încă într-adevăr o 
„minune” să vezi cum un text voiajează de la un scenariu 
așternut pe hârtie până la ceea ce este prezentat spectatorilor. 
Cât despre Politehnică ori despre aversiunea tatălui meu pentru 
„alegerea” mea profesională, prefer să-i las să doarmă în Pace: 
„respectabila Școală" nu m-a interesat nicicînd, iar „genitorul” 
meu nu s-a interesat niciodată despre ceea ce făceam în „artă”. 

 

„... m-aş fi sinucis. Fizic. Ori moral, 
devenind turnător sau unealtă fidelă a 

Mârşăviei Triumfante” 
 

– Căror profesori simțiți că le datorați acel „ceva” de care 
v-ați servit cel mai mult în carieră? Și, tot la acest capitol, m-ar 
interesa să știu care era atmosfera în Institut? 

– Înainte de a răspunde, se impune o precizare: o Școală nu-ți 
„dă” talent, ci doar repere, precum și o „primă agendă 
profesională". Cam atât! Ceea ce este, deja, prețios. Am o 
„datorie” specială către Mihai Dimiu, azi decedat, omul care, în 
cel mai dificil moment al vieții mele de atunci, a fost „butelia 
(mea) de oxigen”, omul care m-a încurajat cu delicată și 
părintească pedagogie. Chiar după ce am părăsit România, în 
1969, am păstrat relații și cu el și cu „artistul emerit” Ion Olteanu, 
profesorul clasei mele, singura persoană căreia i-am spus 
„Maestre”, până la ultima noastră întrevedere (în 2003, cred ), cu 
puțin înainte de decesul lui. Radu Penciulescu mă vizitează încă 
și azi, atunci când trece prin Paris, așa cum a făcut-o un alt 
profesor al „meu”, George Rafael, regizor (azi, decedat) la 
„Teatrul Nottara”. Primii mei pași în Teatru au fost ghidați de 
acești oameni, precum și de către alții, dar „recunoștința” n-ar fi 
completă dacă aș uita aportul și importanța lecturilor și a 
spectacolelor văzute. À propos de spectacole, iată câteva amintiri 
„fondatoare": realizările lui Liviu Ciulei: „Cum vă place”, 
„Copiii soarelui”, „Clipe de viață” sau „Opera de trei parale”, 
cele ale lui David Esrig –„Troilus și Cresida” și „Nepotul lui 
Rameau”, spectacolul lui Crin Teodorescu – „Victimele datoriei” 
ori ceea ce au însemnat înscenările lui Lucian Pintilie, „Livada de 
vișini" ori „D’ale carnavalului”. Atmosfera din Institut? Aș spune 
că era o „rivalitate colegială”. Nu-mi aduc aminte de situații 
conflictuale. Câteodată, acolo s-au născut chiar adevărate 
prietenii ce încă durează: astăzi, mă văd destul de des cu 
Alexandru Colpacci, care mi-e vecin, ori Petrică Ionescu, care 
locuiește la vreo 20 km de Paris.  

În România? Pe când mai erau încă în viață, îi vedeam 
pe Mărăscu ori Tocilescu. Acum, doar pe Cătălina Buzoianu. 
Adaug amintirile din Căminul studențesc. Colegul meu de 
cameră, Vladimir Găitan, azi, din păcate, „pierdut din 
vedere". Între mine și toți cei pe care mi se întâmplă să îi 
revăd, simt încă un „fir subteran" ce ne leagă. Cum, de 
exemplu, de câtăva vreme, cu prietenul Alexa Visarion, cu 
care îmi descopăr afinități și „chestionări” comune în ceea 
ce privește pedagogia ori „rostul" de a face teatru... Cu totul 
neașteptat, cu el s-a înfiripat de curând un dialog interesant 
si dezinteresat, ce sper să continue... E adevărat că, fiind 
stabilit atât de departe de România, nu prezint niciun 
„pericol” pentru colegii rămași în activitate, în țară. Cum nu 
pretind nimic în Spațiul Teatral Mioritic și am decența să mă 
reîntorc în orașul în care trăiesc de 43 de ani, pe malurile 
Senei, beneficiez de toată simpatia foștilor mei colegi. Atât 
de abruptă, formularea poate semăna cu un verdict „injust”. 
Nicidecum! E doar o imagine „realistă”: metaforic, aș spune 
că „prăjitura” e prea mică, în România „bugetară”.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O persoană în plus, la Masa Teatrului, ar fi prea mult și 

nu prea bine venită! 
– Cum vă imaginați că ar fi decurs cariera dvs. dacă, în 

1971, nu rămâneați în Franța, ca rezident? 
– În Franța, am solicitat (în 1969) statutul de „refugiat 

politic” şi am obţinut paşaport de „apatrid", adică „valabil 
pentru toate ţările, în afară de România”. Deci nu am fost 
„rezident”, plecat ca să dau un Doctorat ori ca să culeg căpşuni 
în Spania, ci am avut statutul de „refugiat politic”. Pe atunci, 
obţinerea acestui statut te condamna, automat şi în contumacie, 
în ţara natală. Am rămas, la Paris, doar cu hainele ce le aveam 
pe mine, cu bani pentru a bea 26 de cafele (aveam doar 13 
franci), cu o adresă ce m-a depanat timp de cinci zile şi un 
pumn de cuvinte franceze în minte. La şcoală învăţasem doar 
rusa, engleza şi latina! Ce s-ar fi întâmplat de nu rămâneam în 
Franţa ori în altă ţară şi mi-aş fi continuat viaţa doar în 
România? Cum nu s-a petrecut altfel decât s-a împlinit, cum aş 
putea răspunde „corect” şi „credibil”, la o asemenea întrebare? 
Dar, deşi nu există un răspuns „valabil” la această chestiune în 
stil SF sau CVP (adică „Cai Verzi pe Pereţi”), prezentă mai în 
toate interviurile de pe orice meridian şi latitudine, ca să vă fac 
plăcere, vă propun să ne amuzăm împreună, jucându-ne de-a 
ipotezele! 

Ipoteza „nefericită”: m-aş fi sinucis. Fizic. Ori „moral”, 
devenind „turnător” sau „unealtă fidelă a Mârşăviei 
Triumfante”. Ori aş fi „făcut” puşcărie pentru „ostilitate faţă de 
Cuceririle Revoluţionare ale Clasei Muncitoare”. Ipoteza 
„fericită”: dacă aş fi supravieţuit Asasinatului lui Nicolae 
Ceaușescu (vândut cu tenace bâlbâială bonificatoare drept 
„Revoluţie”), aş fi devenit cel puţin... regizor. Ori, precum unii 
dintre foştii colegi, profesor („doctor”!!!), director de teatru, 
Rector, Decan, Senator, Deputat, Ministru... Dacă foşti colegi 
de Institut de Teatru, precum Gelu Colceag ori Mircea Diaconu, 
au realizat toate acestea, de ce nu şi eu, nu?! Sau, ca să par şi 
doct şi „cult” şi ca să imit „metoda Dan Puric”, cel ce scoate un 
citat după fiecare două fraze, stil în vogă în România 
„simţitoare” de azi, o să conchid ceea ce am formulat cu privire 
la „cariera strălucită” ce m-ar fi pândit în România, cu scuza: 
«Quand je me considère, je me désole. Mais quand je me 
compare, je me console». Înţeleagă doar cine va vrea să 
înţeleagă! 

Totuşi, un mic bemol ce ar putea tempera subita mea 
„pretenţie”: poate aş fi fost doar un oarecare „artist funcţionar 
alcoolic” dintr-un orăşel uitat şi de Lume şi de toţi... Pentru 
cineva ce-şi propusese, în aprilie 1969, doar să supravieţuiască 
într-o ţară unde nimeni nu-l dorea, nici aştepta, viaţa a fost o 
„Mirare” şi o prefer pe cea pe care am trăit-o: câteodată extrem 
de grea, alteori miraculoasă, încântătoare, dar mereu 
pasionantă. Chiar dacă busola permanentă mi-a fost 
Incertitudinea Majusculă, iar azi, în afară de Bucuria şi Mirarea 
de a trăi, nu posed nimic altceva decât Iubirea celor ce-mi sunt 
dragi. Ceea ce face să mă pot considera „bogat”, nu?! Oricum, 
încet-încet, am descoperit că Ţara „mea” este „Exilul”, că sunt 
„străin” chiar şi acolo unde m-am născut: vorbesc limba 
locului, chiar mult mai corect decât ceea ce aud sau citesc în 
media din România, dar cred că „nu ne mai înţelegem”. 

 

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  IINNTTEERRVVIIUU 

JULIAN NEGULESCO  
între realitate  

și jocul ipotezelor 
 

Cam trecut sub tăcere în spaţiul teatral românesc, actorul francez de origine 
română Julian Negulesco, prezent la Iaşi în cadrul unui stagiu cu studenţii de la 
Universitatea de Arte „George Enescu”, a acceptat un amplu dialog în care a vorbit 
despre cariera sa, despre perioada IATC-ului, despre iluziile şi deziluziile ce i-au 
marcat existenţa artistică. (C.C.) 
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Curios lucru... nu m-am gândit niciodată până acum să scriu despre 
fotografie. Să zicem că n-a fost să fie. Deşi, la drept vorbind, intuind cred o 
mare dragoste în devenire n-am încetat a o curta deloc timid prin spaţii atipic-
improvizate de cultură vie, în speranţa că voi putea sorbi cândva cu sete 
sufletul ei versatil. Credeam, desigur infantil, că în acel moment, nici o clipă 
mai devreme, nici un ceas mai târziu aveam să ştiu. Ce? Cum să fac să scap 
de autoreproşul surd de-a nu mă fi simţit anterior în stare să răspund, răspicat 
şi nu în gând, ba pe deasupra contraargumentat profund ,celor ce subscriu 
parafei injuste de arta fără acte şi pseudo filosofie de rând. Şi totuşi, pledoarii 
avizate sunt... aveam s-o aflu cât de curând. 
 

La început a fost ... afişul. Afişul pe care l-am descoperit coborând 
nostalgic Copoul după o a treia săptămână de aventură cinefilă în sanctuarul 
filmului mut. După Cutia Pandorei frunzărisem pantomimic Jurnalul unei fete 
pierdute şi-i retrăiam mişcată povestea minunându-mă ca simplu trăitor într-o 
lume zis completă, colorată şi aglomerat sonoră, de beneficiile, deliciile şi 
indiciile clar interlingvistice, definitorii peliculelor alb-negre de demult. 
Căutasem ceva ce iată, cu puţine excepţii mi-era greu să mai identific 
urmărind producţii incendiare americane pline de obsesii, spaime şi senzaţii 
tari la minut. Căutasem o poveste simplă, cu firul epic la purtător şi-un film 
(vorba maestrului Florin Zamfirescu) despre oameni. Cu trăiri fireşti şi dacă se 
poate cu defecte ceva mai uşor identificabile printre marea de tehnice... 
efecte. Căutasem deci o experienţă. S-a întâmplat să găsesc un experiment 
cu rezultat nebănuit şi înclinaţii de paradox. Acela că nimic nu sperie mai sigur 
prototipul uman modern decât lucrurile clare, simple. E necesar un proces 
fascinant de decantare. Al tău faţă de propriile-ţi percepţii deja virusate.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima dintre vizionări s-a dovedit a fi la propriu una grea. „Mai mult 

muncă decât plăcere” mi-am spus. Şi nu glumeam! Un film mut te 
remodelează. Îţi întoarce lumea pe dos. Eşti obişnuit cu simţuri explodate? 
Pelicula asta schimbă ritmul şi îţi predă alfabetul utilizării lor pe rând. 
(Scurtă paranteză fie spus, posed în biblioraft o lucrare de licenţă ce 
proslăveşte virtuţile limbajului non verbal. Cu semnătura subsemnatei. 
Mărturisesc însă c-am produs-o mecanic şi fără pic de credinţă în rândurile 
şi ideile pe care, se pare prematur, le propuneam).  

Poate tocmai de aceea, subiectiv, jocul acesta mut deşi perfect interactiv 
m-a fascinat. Era dovada vie a tot ce un corp, un chip şi un cadru pot 
împreună sugera. Dincolo de culoare, firul poveştii devine mai clar, planul 
scenic mai bine delimitat şi ușor de vizualizat, iar inerenta teatralitate gestică a 
personajelor are efect magnetizant. Atenţia e distribuită unilateral. Tu şi 
personajul. Un dialog normal. Sintagma „i se citeşte pe chip” nu mai este doar 
o uzanţă de tic formal. 

Cred că armonia de care pe nesimţite ne-am depărtat, dintre stimul şi 
reacţie, cauză şi efect, este cea care te cucereşte de fapt. Forma îşi recapătă 
finalmente fondul, iar intuiţia (vis-à-vis de ceea tu ce crezi c-ar putea fi replica ) 
e ca un bilet de loterie. Cele câteva rânduri dintre scene vin doar să-ţi confirme 
şansa unui câştig anunţat. 

Iată deci, pe scurt, preambulul contextual şi emoţional al interceptării 
afişului cu instantaneul său de acum familiar-monocrom şi titlul scris cu litere 
de-o şchioapă. Unul pe care l-am iubit din prima clipă. Cu motiv(e)! Declama 
în locul meu exact ceea ce mi-aş fi dorit să strig odată cu debutul verii zilnic şi 
trăda clar graţie implicaţiilor sale semantice, veleităţile de literat ale autorului 
Dan Mititelu (coincidenţă sau nu, una şi aceeaşi persoană cu iniţiatorul „sursei 
mele de alte vieţi”, cum îmi place să-i spun Clubului Cinefililor şi mentorul 
altuia frecventat înteleg de cruzi în iniţiere fotografi). 

„Adio şi la Gară!” ar putea părea la o primă vedere un simplu îndemn 
la vacanţă. Şi evident absolut nimic nu te opreşte să interpretezi lucrurile 
aşa. Doar că, în acest caz particular, vizionarea expoziţiei în sine te-ar 
putea bulversa. Reţeta pare completă: ai premisa spaţiului urban, panouri 
publicitare, mijloace de transport, un parc, un spaţiu monahal ,ba chiar şi 
un vânzător de tablouri ambulant... Şi totuşi ingredientele refuză 
vehement destinaţia de cocktail exotic festivalier după cum iniţial te-ai fi 
aşteptat. În fapt ascund asemeni titlului, în lipsa lor de culoare (la propriu) 
savoarea unui joc al nuanţelor narative cert inspirat. Convoi de 
necunoscute ce riscă să rămână astfel dacă nu ei „trilema” cum o 
numeşte fotograful şi suita ei de date la... puricat.  

Trilema priveşte fotografia însăşi, eventualul text pliat şi desigur îmbinarea 
optimă a celor două. Datele te privesc de peste tot. Şi vin să-ţi satisfacă 
analog peliculei mute nevoia de poveste acordându-ţi ceremonios întreaga 
libertate aferentă mai potenţat parcă receptorului de urban în alb şi negru 
ajustat. Cadrele oferă ingenios, deşi deloc facil, liniile directoare necesare 
captării ideale de mesaj, în forma sa castă, lipsită de aportul descriptiv şi 
sentimental al culorii resimţite uneori ca factor de bruiaj.  

Iată, tehnic vorbind, eşti înclinat superficial să spui că nu te uluieşte 
tranşant şi (experimentaţi vă rog!) orice amator orgolios de instantanee 
turistice o va confirma. 

 

– Recent ați montat la Iași, într-un parteneriat cu 
Universitatea de Arte „George Enescu”, un spectacol pe textul 
„Iisus, fiul omului” de Khalil Gibran. Asta după ce, timp de 
câteva zile, ați susținut cursuri intensive cu studenții ieșeni de la 
secția de Teatru. Ce impresie v-au lăsat? Foarte mulți regizori 
deplâng superficialitatea cu care se face în școlile românești arta 
actorului. Asta în comparație cu modul în care se practica ea în 
IATC-ul de altădată. 

– Venirea mea la Iaşi a cunoscut o seamă de meandre: de la 
ideea profesorului Mihai Mihăescu, pentru care a militat încă din 
toamna lui 2010, şi până la concretizarea ei, după doi ani. 
Institutul francez din Iaşi a plătit avionul, fostul meu coleg, de la 
IATC, Emil Coşeru, care a fàcut propunerea acestui stagiu, m-a 
găzduit, iar Rectoratul, care m-a ignorat cu o românească 
„eleganţă”, adică s-a ilustrat printr-o distinsă, tenace şi totală 
absenţă, m-a tolerat în clasele Universităţii sale şi mi-a permis să 
mă adresez studenţilor ce au ales să lucreze cu mine, un „invitat... 
tolerat şi aproape clandestin”! 

 

„am încercat să învăţăm cum  
să nu facem teatru”… 

 
Am lucrat, într-o perfectă gratuitate salarială, minimum zece 

ore pe zi şi am încercat să „învăţăm cum să nu facem teatru”, 
precum îmi spunea cândva un actor din grupul lui Peter Brook. 
Impresiile mele sunt amestecate, prea recente, nu am reculul 
suficient şi prefer să nu-mi fac publică opinia. S-ar putea să fie 
injustă. De vreţi, întrebaţi-i mai curând pe „ei”: studenţi, profesori 
ori responsabili ai acestei Universităţi. Dar mai ales pe cei 
susceptibili de a fi oscilat între ostilitate şi dulcea tentaţie a 
denigrării: dacă există cumva aşa ceva, atunci cu siguranţă îi veţi 
găsi cu uşurinţă. À propos de profesori, faptul că doi dintre ei, 
Tamara Constantinescu şi Octavian Jighirgiu, cărora li s-a alăturat 
fostul meu coleg de promoţie Gelu Zaharia, actor al Teatrului 
Naţional din Iaşi, au acceptat să facă parte din distribuţia 
prezentării publice care a închis Atelierul nostru, a fost un fel de 
„tutorat” benefic studenţilor stagiari, iar pentru mine un semn ce 
m-a confortat şi reconfortat. 

– De unde preocuparea aceasta pentru religios într-un timp 
ce pare să excludă religiosul? 

– Textul lui Khalil Gibran nu comportă nici o urmă de 
bigotism ori de prozelitism,  verbul lui are o incadescenţă şi o 
calitate ce-mi aminteşte de autori precum Racine ori Shakespeare. 
Monologurile din această carte (minunat tradusă, o recomand 
tuturor îndrăgostiţilor de texte „înaripate”!) mi-au permis 
împlinirea mai multor obiective: lucrul individual şi de ansamblu, 
a unor partituri teatrale ce ofereau interpreţilor doar roluri 
principale. Personajul principal al acestui stagiu? VERBUL! 
Adică exact ceea ce neglijează aproape toate spectacolele ce le-
am văzut, în aprilie trecut, la Iaşi şi Bucureşti. Goana după 
imagine a devenit o vânătoare nebună şi de multe ori nesăbuită, 
ce-şi are explicaţia şi „scuza” ei, după atâţia ani de izolare şi 
penurie. Cu toate că, în anii '60, creatorii despre care am vorbit 
mai sus, citând chiar spectacolele lor, au realizat producţii de o 
deosebită calitate... 

– Concret, ce scopuri şi-a propus stagiul ieşean? 
– Pariul Stagiului a fost „teatrul sărac”, „actorul cu mâini 

goale”, mediator purtător al incadescenţei Verbului, „soldat” 
înarmat cu precizia Cuvântului unui Poet ce te anină de Stele şi te 
plimbă prin Cosmos, actorul fără nici cel mai mic artificiu, jucând 
la un metru de un public aşezat în cerc. Cum mergi, cum spui, 
cine este destinatarul a ceea ce povesteşti, atacul replicii, 
începerea unei idei duse la capăt fără gângăveli ori „bule de aer” 
sau „scurt-circuite” în gândire, obligaţia de a auzi replica până la 
ultimul sunet al ultimului cuvânt, poziţia corpului... Iată o serie de 
„griji” de fiecare clipă, pentru interpret, obligat, precum într-o 
cursă plină de obstacole, să le treacă fără spaimă, uitare ori 
nepăsătoare facilitate. Povestit astfel, totul pare şi „simplu” şi 
„elementar”, dar constituie „fundamentul”. Ori acest 
„fundament” câteodată nu exista ori era prea instabil ori prea 
fragil ori inconstant ori trecut cu vederea... Dar la ce altceva 
serveşte „pedagogia”? Tocmai la asta, plus încă la multe altele, 
precum „transmisia”: le-am vorbit despre Teatrul în Lume, în 
România, despre practica teatrului acolo unde am lucrat, despre 
înaintaşii noştri, despre Istoria creştinismului, despre teatru şi 
politică, despre necesitatea de a găsi noi forme de producţie şi 
de „supravieţuire” teatrală, mai ales în haotica Românie, despre 
Viaţă: a mea, a lor, prezentă şi viitoare... 

Am naiva temeritate să cred că va rămâne ceva, măcar   
într-un colţ de memorie al măcar unuia dintre cei ce mi-au 
acordat încrederea lor, timp de şase săptămâni trăite cu 
intensitate. Eu ştiu că „aşa” le-am trăit: cu totală dăruire! Acum, 
cu maximă răbdare, să aşteptăm „recolta” a ceea ce a fost 
modest „însămânţat”... De nu, va fi precum ultima replică a lui 
Horatio, după decesul lui Hamlet: „Good night, sweet Prince, 
sleep well!”. Adică, doar noaptea uitării riscă să se aştearnă 
peste tot acest efort comun, utopic, poate, dar care a cunoscut 
momente de speranţă şi, aproape, de certitudini. Momente în 
care, cu toţi cei ce m-au acompaniat, am avut, câteodată, 
impresia că Astrele nu-s decât la câteva verste de mâinile 
inimilor noastre! Dar, dacă mâinile inimilor noastre vor fi 
omenesc de scurte, nu vom rămâne decât nişte iluştri „civili”. 

 
a consemnat Călin CIOBOTARI 

Întâlneşti acolo în imaginile înşiruite migălos pe zidurile Centrului Cultural 
Francez cam tot ceea ce tu, om normal ,iubitor de echilibru şi simţ estetic 
cizelat, te-ai străduit ,fotografic vorbind ,să nu comiţi, să ocoleşti, să nu te laşi 
în fine... derutat. Mici amănunte... imposibil de precizat clar... detalii pe care 
le-ai fi catalogat drept defecte, devin prin filtrul unui echilibrism artistic fin, 
manevre inteligente de sugestie şi text indus. Fără centrări şi încadrări 
închise, jonglând în schimb cu planuri şi unghiuri ce par regizat de precise 
alăturări subtile ce ştiu să creeze senzaţii optice incredibile. Printr-un principiu 
al direcţiilor opozante, al planului în plan ,ai ocazia ca privitor să 
experimentezi senzaţia aşa numitului punct zero. Te bucuri de spaţiu, de 
tridimensionalitate, de adâncime... 

Un decor deci veridic pentru poveştile pe care oamenii oraşului le-ar 
putea spune. Şi-o fac trădând mut aceleaşi reacţii non verbale, pantomimice, 
de la uzul simplei prezenţe fizice, la gestică, mişcare, costumaţie sau 
atitudine. Deşi, la o adică ,nu fac şi nici nu li se-ntâmplă nimic senzaţional.  

Captura de obiectiv marca Mititelu e la rândul ei un soi de jurnal. Urban 
desigur, dar mai mult decât atât ,unul figurativ uman. Ai o sugestie clară, 
oferta unei finalităţi deschise. Te priveşte şi doar ţie n-ar trebui să-ţi fie egal ce 
faci cu ea.  

În unele fotograme, de pildă, eşti fascinat de simetrie, de efectul sugerat 
al imaginii în oglindă – e cazul grupului de tineri care stau în staţia de metrou 
neobservând „tatuajul” peretelui din spate indicând un grup similar de data 
aceasta orientat opus direcţional. Sau al grupului din Sala Paşilor Pierduţi şi-
a picturii similare răzbind din fundal.  

O ipostază particulară e şi cea a doi tineri orientaţi deasupra unei 
pancarde sugerând o siluetă cu capul în jos. Aici, dincolo de simetrie simţi 
tendinţa de a-ţi pune propria amprentă previzionară. Iţi poţi închipui uşor de 
pildă că o dată ce dragostea lor se va fi stins unul dintre ei va fi sortit a juca 
rolul îngerului căzut. 

În alte fotografii remarci similarităţi inexplicabile precum cea a bătrânului 
sprijinit de panoul publicitar, din care zâmbeşte un tânăr, cu trăsături şi o 
expresie a chipului aproape straniu de familiare... Din nou, deşi logic 
improbabilă, povestea se ţese de la sine şi ţi-i imaginezi pe cei doi echilibrând 
metaforic o firească axă a timpului. Doar că, şi e bine să fie aşa, n-ai putea 
lămuri cu precizie care şi al cui teritoriu temporal îl asaltează. 

Există finalmente şi instantanee simbioză ce încercă să-ţi vândă dacă 
accepţi să le primeşti lecţii mărunte de fericire. Autocolantul cu un copil 
îmbrăţisând copacul lipit pe vagonul tramvai, populat de o singură 
persoană,devine o sursă, de reinventare şi simţire. Deopotrivă pentru ea şi 
pentru tine. O sursă căreia poţi facil a-i adnota şi instantaneul fetei surprinsă 
în ipostaza de personaj într-o lume de basm colorată pe asfalt. Sau pe cel al 
micuţilor ce şi-au găsit adăpost temporar sub topoganul gonflabil din parc. 

Preferata mea rămâne însă imaginea pe care mi-am permis să o 
consider drept etalonul rezumativ al acestor câteva rânduri scrise. Dacă în 
esenţă expoziţia îţi propune ,mai mult sau mai puţin, istoria repetitivă şi 
niciodată pe deplin consumată a două constante: timp şi iubire, fotografia cu 
pricina le întruneşte pe ambele din plin, mascate sub o undă de umor negru 
şi fin. Urmând parcă iar şi iar reţeta filmului mut îmbină :două capturi 
fotografice, un singur suport şi-un text scurt.  

Cea de sus respiră fericire graţie imaginii iconice a doi îndragostiţi 
rotindu-se în cerc şi ţinându-se de mâini. Dedesubt? Neaşteptată şi 
seducătoare – o imagine avertisment: cu un semafor  stradal numărând 
descrescător secundele aferente răgazului pietonal. La mijloc... legătura! 
„Cele mai frumoase momente ale vieţii au muzica lor”. Nu-i greu să o auzi: tic 
tac, tic-tac, tic-tac... 

Fără pretenţia de a fi exploatat şi epuizat unitar datele, se prea poate 
spune că ne-am edificat. Suficient oricum spre a ne hazarda asupra unei 
note de final. 

Gara e nodul de direcţie necesar, loc de plecare şi noi începuturi, loc de 
sosiri, regăsiri şi  capitulări. Gara e locul unde lucrurile functionează după 
orar şi unde doar aşa ţi-e dat mai devreme sau mai târziu să prinzi trenul 
destinat, cu Dumnezeu la purtător pe post de singur şi preţios bagaj. Adio(A 
dieu fr.) şi la Gară?  Exact !  

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

 

    

  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

m u t  ş i  m o n o c r o m  

Louise Brooks în  
„Jurnalul unei fete pierdute” 
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EVANTAI CU FEMEI SLUTE 
 

încerc să prind firul evidenţei 
te plimbi pe coclaurile picturii 
fără să vrei hălăduieşti singur 
Dona Alba îşi pune cercelul de perlă 
şi remarcă 
inspiraţia poemului arab scenariul 
mereu cu ochii pe tine 
în tunelul timpului 
prin muzee 
m-ai uitat pe scări. 
 
m-am împăcat cu toată lumea 
la care tu n-ai acces. 
distribui urări de bine fără limită. 
rachete cad mereu în Şderot 
iar tu nu faci nimic. absolut nimic! 
cum nici de promisiuni nu te ţii să închei pace 
pentru mine 
nici nu ştii să negociezi, în fapt. 
doar să pictezi mumii care nu-ţi răspund 
şi să adopţi femei slute cu ovare operate 
nici măcar nu pot naşte cuvinte ca lumea! 
nici măcar nu m-ar impresiona vreodată 
să le cos amintirile în poeme nemuzicale.  
palete de culori 
în verde-mov. 
iarba crudă e pură, înțelegi? 
afișând nume de femei slute 
te auto-impresionezi, poate. 
şi eu afişez nume de bărbaţi 
la interiorul bluzei pe eticheta cusută prost! 
 
tu eşti eroul fără nume… uneori. nici o 
aschimodie. 
rişti să te sustragi evenimentelor multiple 
pun gaz peste foc pentru că 
îmi place scrumul. 
să scormonesc în armonia afişată 
ghimpi de brad 
capete de chibrituri 
 
con desfoiat 
 
mă inhibă infidelitatea poetică 
superficialialitatea haremului tău 
destăinuindu-se sultanului 
ca soţii maltratate 
clapele albe mângâie sufletul când e singur 
pătrăţele alb-negru pe tavanul nopţii 
clepsidre expulzează nisipul 
 
să-mi fac harachiri 

 

SINAGOGA DIN TÂRGU CUCULUI 
 

La Haifa nu va veni iarna; nici troienele 
nu ne vor împiedica să ajungem 
în Noul An…! 
 
Ca un umăr de care ne sprijinim fiinţa, 
clipa poemului fotografiat. 
Sinagoga 
din Târgu Cucu; acolo unde cândva 
ne-am unit zăpezile sufletului 
şi trupul cuvântului, 
zămislind în Iaşul cărunt. doar noi, privind 
retrospectiv 
mersul, ne subjugă 
cicatrici, raşchetări de cuvinte 
chemările zăpezilor fierbinţi. 
 
împreună, viaţă e atât de scurtă. 
deja nepoţii ne învaţă 
Sărutul. Îmbrăţişarea. Jocul. 
 
Mezuzele de la uşi 
şi anotimpurile plecând. 

 
 

ADIO 
 

vă scriu ca şi cum m-am aşezat 
pe vioara mea 
mutilând-o 
gâtul, căluşul de miere 
şi popul, corzile care au pocnit.vă scriu că mă uit la 
ea 
ca la o păpuşă rănită 
iar pata de culoare spre roşu 
s-a aprins şi mă arde-n suflet. nimic nu dă timpul 
înapoi 
iar tu te desfaci în mii de bucăţi 
de lemn cremona 
 
nu încerca să-mi vezi mâna 
care o mângâie… 

 

 

 

MANIFEST,  
COLOANA MEA VERTEBRALĂ 

 

Poezia se autodistruge 
ea opreşte inima. 
Este un fel de sfidare a minţii, 
să te recunoşti, deopotrivă. 
Reconstitui sublimul 
nobleţea, apa, 
pământul, foamea de sine, 
foamea de a şti, puritatea, 
coloana vertebrală a poemului, 
inflexibilitatea 
de a ceda sacrificiului 
de a mă supune 
cuiva, cândva. Prefer 
neplecăciunea 
şi lipsa de tact! 
Trişez în poem, 
e dreptul meu 
de a improviza stolul de păsări, 
Bach sau Rachmaninov, Brahms, 
Paganini sau totul… dragostea, 
lumina nichitiană, 
dezastrul din noi şi 
cel de lângă noi. 
Secunda filmată 
e un truc firav, vulnerabil 
dar îmi aparţine, 
e mormântul 
ce mi-l construiesc 
cu mâna mea, 
din liane şi fir 
de lumină, 
din mesteceni 
străjuindu-mă pasiv. 
Nu cred în moarte ci mai curând 
în dispariţia fizică, 
în viaţă fiind şi totuşi, 
„plângea un strop de apă”. 

  
 
JURNAL DIN ADAPOSTURI 

(Reportaj din adapost fara diacritice) 
 

Calculatorul imprumutat nu stie romaneste si Nu va stii 
Haifa, Nordul Israelului sub tirul Katiuselor 
Inima iti iese din piept la fiecare alarma 
Soarele apune de fiecare data 
In acel moment. 
Stare de beatitudine 
Frustranta, aberanta. 
Suni la copii sau copiii mai suna 
Legaturi telefonice isterizante, necesare 
Ce repun inima in piept cu migala chirurgicala 
Te informezi iesind din adapostul ventuza 
Mirosi aerul privesti Muntele Carmel 
Si identifici fumul si focul provocat 
De katiuse, cartierul, zgomotul,luminile mele diafane 
Urechile-mi tiuie de fiecare data 
Orice zgomot ma scoala de pe scaun, ma arunca in abis 
sirene nefinisate, asta e…sa inchidem ceasul 
desteptator, 
Sora mea imi zice sa-mi tin geanta cu acte 
Legata de gat 
Sa fac dus inainte sau dupa caderea Katiusei, 
locurile sfinte si ele atacate, 
terorism puturos aruncat peste ape! 
Transpiratia curge siroaie 
Visez sa ne intoarcem la casele noastre … 
lebede negre ne bantuie inca… 
Visez Triumful Esterei! 

 

 
                      CCRROONNIICCAA  ●●  MMEERRIIDDIIAANNEE   

BIANCA  MARCOVIC I  

Născută în Iaşi, la 22 iunie 1952. Poetă israeliană de limbă română. Absolventă a Universității 
populare din Iași și a Facultății de Construcții Civile și Industriale a Universităţii Politehnice Iași 
(1976). Între 1984-1987 a fost membră a Orchestrei Comunităților Evreiești din București și Iași, 
efectuând turnee în Israel, Elveția și Statele Unite ale Americii. Între 1990-1991 – vicepreședinte a 
Asociației de prietenie România-Israel, filiala Iași, alături de violonistul Bujor Prelipcean, care 
îndeplinea funcția de președinte. În 1991 a emigrat în Israel împreună cu familia. B.M. a debutat în 
revista Cronica, în 1983, sub pseudonimul Blanca, la rubrica „Diligența poștală” a poetului Emil 
Brumaru, cu poeziile Uşa închisă; Siguranţă; Idee (Anul XVIII, nr. 20 (903), 20 mai 1983, p. 5). 

Din 1990 este membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Iași, iar din 1991, membru al Asociațiilor Scriitorilor 
Israelieni de Limbă Română și al Societății Culturale „Junimea ’90” Iași. Premiul „N. Palty” – A.C.M.E.O.R., Tel Aviv, 
1999 (pentru întreaga activitate literară și volumul Amprente); Premiul „Benjamin Fondane”, 2006 decernat de A.S.I.L.R. 
Israel, pentru întreaga activitate literară. A colaborat la numeroase reviste literare din țară (Cronica, România literară, 
Convorbiri literare, Luceafărul, Contemporanul, Poezia, Tribuna, FeedBack, Facla, Poesis), Germania (Galateea, 
Observator) și Israel (Ultima oră, Orient Expres, Viața Noastră ș.a). 

Debut editorial: Marii Anonimi, 1985, Iași; alte volume: Ochiul cuvântului, 1987, București; Dincolo de Paradis, 1989, 
București; Revolta sângelui, 1992, Tel-Aviv (1993, Iași); Intermezzo, 1992, Rehovot; Casa din Noi, 1993, Haifa; Dincoace 
de Paradis, 1994, Haifa; Schițe pe Portativ (proză scurtă) 1995, Haifa; Magia Pietrei, 1995, Petah Tikva; 18 Poems, 1996, 
Petah Tikva; Țara Extremelor/Land der Extreme, 1997, München; Mămăligă și Caviar, 1998, Haifa; Amprente, 1999,   
Tel-Aviv (1999, Cluj-Napoca); Haifa zidurilor de sprijin, 2000, Iași; Puterea cuvintelor, 2001, Tel Aviv; Întorcerea 
cuvintelor”, 2001, Iași; Cireșe amare, 2002, München; Aburi de femeie, 2004, Haifa; Poezii alese, 2004, București; Lumini 
diafane, 2006, Haifa; Impactul virtual, 2007, Haifa; Espresso dublu la Ierusalim, 2008, Haifa; Muntele meu, Carmel, 2011; 
Poeme de pe cele două maluri ale sufletului, 2011, Iași. 

 

 
„Cine citeşte poeziile Biancăi Marcovici are o problemă care se poate numi faţa nevăzută a dialogului. Mai 

mult sau mai puţin poeta răspunde unei cereri interne de a suplini o eventuală însingurare cu versuri tranşante 
uneori delicate, alteori ironice sau tăioase de-a dreptul. Dubla geografie, cea a Iaşului şi a Haifei, este iarăşi 
implicată în acest soi de rediscurs amar ca un soi de legătură între biografiile unei cetăţenii recursive, distanţa 
fiind doar temporalitate asumată de îndoieli”.  

 

Dan IANCU 

o 	poetă	de 	pe 	cele 	două	maluri 	ale 	sufletului 	
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Berlin, aprilie 2008: după repetate căutări, în apa râului Spree, în 
Muhlendamm, din centrul Berlinului, a fost descoperit, înţepenit într-o 
ecluză, cadavrul poetei şi artistei Anna Altchouk, adevăratul ei nume 
fiind Anna Mikhaltchouk. Verdictul poliţiei: „aparentă sinucidere”, întărit 
de continuarea: „nici un element nu arată că doamna Mikhaltchouk ar fi 
fost victima unei crime”. Aceeaşi poliţie excludea, în cazul sinuciderii, „o 
posibilă motivaţie politică”. Încă un fapt divers cutremurător pierdut între 
atâtea şi atâtea oribile dispariţii umane din contemporaneitatea imediată. 
Potrivit mărturiilor soţului, filozoful şi cercetătorul Mikhail Ryklin, Anna, 
soţia lui, a plecat în vinerea mare, înainte de Paşte, din apartamentul lor 
din cartierul Charlottenburg, pentru câteva ultime cumpărături. Strada 
pustie era măturată de un vânt rece,  biciuit de ploaia deasă. Anna nu s-
a mai întors. De ce a ales calea fără de întoarcere?  Doar viaţa i se 
liniştise, acalmia, aparentă, înlocuise zbuciumul, furia, frica care-i 
alungaseră de-acasă. Puţinii care rămăseseră apropiaţi familiei proscrise 
au încercat să dezlege nodul tragediei, să descâlcească firul 
contorsionat între zăbrelele politicului, şi azi stăpân în fostele ţări 
comuniste. Prietena celor doi soţi, ziaristă, istoric, scriitoare, 
traducătoare, Galia Ackerman, povesteşte această greu credibilă pagină 
de istorie contemporană*, căutând să înţeleagă, atât ea cât şi cititorii ei, 
cum, care a fost declicul tragediei. L-a aflat în controversata expoziţie de 
artă modernă „Atenţie: religia!” din ianuarie 2003, la care au participat 
aproximativ patruzeci de artişti, mulţi din afara graniţelor Rusiei. 
Deschisă la Centrul Andrei Saharov din Moscova, destinat tocmai unor 
asemenea manifestări, a fost considerată de ortodocşii fundamentalişti 
un atac deschis împotriva clericalismului excesiv şi, la numai patru zile 
de la deschidere, vandalizată. Duma a sesizat Parchetul, incriminând  
acţiunea artistică, numind-o „o afacere criminală de incitare la ură 
interetnică şi interreligioasă”. După un an de cercetări judiciare, pe 
banca acuzării s-au regăsit trei persoane: directorul Centrului Saharov, 
adjuncta acestuia şi Anna Altchouk, ca membră în comitetul de 
organizare a expoziţiei. Urmează încă un an de procese, sfârşite printr-o 
sentinţă mulţumitoare pentru inflexibilitatea clerului: vinovaţi pentru 
„incitare publică la ură ca şi pentru atentarea la demnitatea unui grup de 
persoane pe baza discriminării etnice şi religioase”, cei doi reprezentanţi 
ai Centrului expoziţional vor plăti o foarte împovărătoare amendă. În 
schimb, Anna Altchouk, artista care a expus nudul feminin crucificat,  a 
fost achitată de către completul de judecată. Dar nu şi de opinia publică. 
Campania traumatizantă practicată de media  în astfel de cazuri, la care 
s-au adăugat vehemenţa acuzaţiilor grupurilor antisemite, mereu 
prezente în sălile de judecată, ca şi restrângerea progresivă a 
susţinătorilor morali, colegi de breaslă, prieteni, au transformat fiecare zi 
trăită de cei doi soţi într-un veritabil coşmar al marginalizării. Asta pentru 
că avocaţii apărării, prietenii, tot mai puţini, veniţi să-i susţină pe acuzaţi, 
sunt insultaţi, sfătuiţi să părăsească Rusia chiar, atât timp cât o mai pot 
face. Şi, potrivit cunoscutului proverb: „Dacă doi sau mai mulţi oameni îţi 
spun că eşti beat, te duci şi te culci”, Anna, pe jumătate evreică, dar 
necunoscând iudaismul, crescută fiind într-o familie atee, confruntată 
acum cu atacuri antisemite, începe să se simtă tot mai evreică. 
Înspăimântată, își notează scrupulos în jurnalul propriu fanatasmele 
nopţilor de coşmar: „Aştept, terorizată, un pogrom antisemit. Merg de-a 
lungul unei fâşii lungi şi colorate şi-mi spun că, în caz de pogrom, ea va 
dispare într-o clipă, neputând să protejeze pe cineva. Copiii îşi îndreaptă 
pistoale spre mine, încercuindu-mă tot mai strâns. Mă apropii de ei, 
încercând să-i conving să-şi schimbe hotărârea de a mă suprima.” 
Mikhail citeşte consternat paginile de jurnal.  Îndurerat, dar şi revoltat, 
constată că, de când Putin a preluat puterea, el şi Anna şi-au pierdut mai 
mult de jumătate dintre prieteni, îndepărtaţi mai cu seamă de acţiunile 
formatorilor de opinie publică, oameni de televiziune, ziarişti, preoţi, 
colegi, pictori sau scriitori, toţi întreţinând, şi augmentând, o ură 
iraţională, viscerală aproape. 

 

Un coleg de breaslă, critic de artă fiind el, afirma, în cadrul întâlnirilor 
Bienalei de artă din 2007, că „Expoziţia foarte contestată  «Atenţie: religia!» 
este fructul unui proiect absolut non profesional”. Şi mai mult decât atât, în 
cadrul aceleiaşi manifestări artistice  a fost prezentat, în contrapondere, un 
proiect colectiv sub titlul „Eu cred!”, cu lucrări ale unui număr impresionant 
de 50 de plasticieni. Toate transmiţând umilitatea individului în faţa 
divinităţii, singura care, în mod miraculos, poate dărui viaţa fiinţelor acestei 
lumi. „Eu cred!” a fost conceput şi expus drept o cale de „purificare”, o 
încercare de renaştere a religiozităţii prin starea sublimă emanată de actul 
artistic în sine. Nu au lipsit declaraţiile răspicat formulate: „Toate operele 
proiectului se bucură de o energie comună: ele au o sarcină pozitivă, sunt 
ocolite de criticism, de ură, de emoţii negative. Artiştii distrug prejudecata 
îmbrăţişată de arta contemporană care pretinde că este destinată epatării 
şi provocării”, preferându-se în schimb „un dialog cu publicul, în tentativa 
de a cuceri o viziune pozitivă asupra vieţii şi a artei”. Nu vă reaminteşte 
cumva comenzile realismului socialist? 

Într-o asemenea situaţie disperat de tensionată, o invitaţie primită de 
Mikhail  Ryklin din partea Universităţii Humboldt părea salvatoare. Mai cu 
seamă că cei doi soţi se hotărâseră să se stabilească în Vest, cât mai 
departe de o democraţie de paradă, aflată la bunul plac al Statului, Bisericii 
şi Justiţiei, care singure hotărăsc, în continuare, ce este şi ce nu este bine 
pentru simplul cetăţean. Aşadar, fuga din faţa Răului colectiv, sufocant, 
ameninţător, le-ar fi putut schimba existenţa, luminând-o în sfârşit. Dar 
uitaseră de Răul cuibărit în adânc de suflet, buruiană puternic înstăpânită. 
Simţindu-se urmărită continuu, deşi Justiţia o declarase nevinovată, 
Anna se temea că viaţa ei şi a celor dragi e primejduită de pericole 
fără de număr, că lipsa de siguranţă creşte zid în jurul lor. Temeri 
renăscând atât de viu în visele sale încât şi le nota în jurnal. După un 
an de la proces, consemnează  febril: „În apropierea unui zid de piatră, 
izbucneşte un incendiu, repede îl cuprinde tot. Ştiu că trebuie să plec 
de acolo, să iau şi copiii cu mine. Strig, mai repede, mai repede, 
trebuie să ne grăbim. În faţa noastră apare o intrare subterană. Intrăm 
şi uşa se închide în urma noastră. Dacă mai întârziam un minut, am fi 
fost morţi acum, gândesc...” 

Şi s-a trezit cu spaima furându-i răsuflarea, cum se întâmplă când 
Doamna Albă te vizitează, doar aşa de un plaisir, să te obişnuieşti cu 
ideea. Suferinţa Annei creştea uriaşă, spaime imposibil de stăvilit o 
stăpâneau, terifiante imagini îi invadau mintea torturată. A ajuns la stadiul 
autoînvinuirii, vinovăţii închipuite năpădind-o, răpindu-i iluzoria linişte. Peste 
ea cădeau deja ceţuri întunecate. Asemeni tuturor poeţilor, iubea oamenii, 
lumina, natura, fericită  fiind doar într-o deplină comuniune cu miracolele 
săvârşite mereu şi mereu sub ochii noştri. Arar, premoniţional poate?, o 
vizitau imagini de un pesimism marcat, cum întâlnim în aceste versuri de 
tinereţe: „Simt răsuflarea oraşului/ sumbru răsturnat în Lethea apelor,/ pe 
cavoul de granit al corpului meu de ondină./ Trestiile malului lacom apropie 
lacul/ de neţărmurita mare.../ iar podurile de peste ape nu-mi stau în cale:/ 
genune tumultuoasă, cupă plină de-mbătrânită licoare/ A Styx-ului...” 
Vrăjită de măreţul, de triumfalul spectacol al renaşterii naturii în primăvară, 
de cromatica parfumată a verii, rareori vedea cum „Din nou frunzele cad/ 
Peste feţe negru-ncercuite/ Oh, rădăcinile despărţirii de inimă/ Cresc...” 

Şi au crescut, condamnând-o la o singurătate deplină, 
singurătatea vinovatului lipsit de vină, persecutat şi condamnat de 
paranoici, de fanatici ai unui sistem pe care toţi îl consideram definitiv 
învins, doborât sub clocotul entuziasmului nestăvilit care spărgea, 
piatră după piatră, zidurile dintre Vest şi Est. Pe Ana nu o interesa 
politica, dar după expoziţia „Atenţie: religia!”, mai cu seamă după 
proces, când s-au trezit, şi ea şi soţul ei, „critici ai lui Putin”, lucrurile    
s-au schimbat. Marginalizarea ei devenise evidentă.  

Cei mai mulţi colegi de breaslă o abandonaseră. Pentru că, explică 
Mikhail Rylkin, aşa se întâmplă, „Persoane absolut stimabile capitulează 
pentru a supravieţui puterii. 

 

În aceste condiţii, depolitizarea şi supunerea apar ca o luare de 
poziţie politică foarte clară: cei care refuză să se supună sunt respinşi 
de ţesutul social (...) Integrându-se în vinovăţia colectivă, ei pot deveni 
victime oferite de învinşi învingătorilor.” 

Pe Anna o asaltează coşmarurile. Sub ochi i se deschid 
înspăimântătoare lumi, terifiante în cruzimea lor fără de margini: „Aştept 
ascunsă după o perdea. Deodată, mă inundă un torent de apă, 
amestecat cu şuvoaie de sânge. Sângele împânzeşte totul, iar de 
undeva de sus, năvăleşte o mulţime turbată. Mă vor împuşca desigur, 
mă cred vrăjitoare, vor să scape de mine...” Asemeni celor care trec 
prin cumpăna viaţă/moarte, nici Anna nu mai era sigură de nimic, nici 
de viitorul ei, nici de soarta celor dragi, tremurând înfricoşată până şi de 
pasul unei furnici.  Pas cu pas, zi după zi, prea sensibila, talentata Anna 
şi-a aplecat fruntea tot mai mult. O umilire anevoie de îndurat de un Om 
de atitudine, un om capabil să înfrunte Puterea. Politică sau 
ecleziastică. A ales atunci Neantul, fără a-şi lua rămas bun de la nimeni. 
În urmă, soţului disperat nu-i mai rămân decât întrebările: „Dispariţia 
soţiei mele – o femeie blândă şi fină confruntată cu o lume din ce în ce 
mai vulgară – m-a determinat,  pentru prima oară, să mă întreb de 
preţul plătit pentru o atitudine tranşantă, oricât de preţioasă ar fi în plan 
intelectual. Pentru că o luare de poziţie te poate costa viaţa (...) Acum îl 
înţeleg mai bine pe redactorul şef de la „Novaia Gazeta”, care a hotărât, 
după asasinarea Annei Politkovskaia**, să-şi suspende ziarul, motivând 
că  afişarea unei atitudini tranşante nu valorează cât o viaţă.” 

Şi totuşi: de ce s-a sinucis poeta şi plasticiana Anna Altchouk? 
Doar ajunsese într-un, loc, teoretic cel puţin, securizat, departe de 
izolarea impusă de societatea  care o considera o proscrisă, departe de 
vânătoarea de vrăjitoare  declanşată de „Atenţie: religia!”. Dar Răul se 
înfipsese în sufletul ei fragil, mistuit de temeri prea uriaşe pentru fiinţa ei 
de cuvinte şi imagini, flacără risipită-n apele reci ale Spree-ului berlinez. 

 

 

Aura HRIS 
 

 

 
* „Le Meilleur des mondes”, 9, 2008 
** Anna Politkovskaia, pseudonimul Annei Mazepa, fiica unui diplomat 

sovietic, născută în New York, jurnalistă de atitudine, împuşcată în liftul 
blocului în care locuia. A scris despre Rusia coruptă, în care „nesupuşii” 
dispar, justiţia fiind aservită Puterii, în Rusia lui Putin, Un război murdar, 
Doar adevărul. În 2010, la Editura Meteor Press, i-a apărut Jurnal rusesc. 

Mii de români, astăzi la fel ca în secole trecute, cumpără, se 
vindecă, îşi petrec week-end-ul în Austria. Unii ascultă, în direct, de pe 
locuri rezervate, cu un an înainte, în Sala de aur de la Musikverein, 
Concertul  de Anul Nou, alţii studiază la Viena. Oare câţi dintre aceştia  
s-au aventurat pe autostrada A2, la aproximativ o oră distanţă de 
capitala habsburgilor, pentru a vizita „Automobilmuseum” din Aspang 
Markt? O localitate de numai 2.500 de locuitori, datând din timpul 
marşurilor trupelor romane spre sud, dezvoltată la început de ev mediu 
drept centru comercial şi cultural al regiunii Wechsel. E înconjurată de 
dealuri molcome, des împădurite, în zare albăstresc coamele munţilor, 
ce să vă mai spun, o oază de linişte ultrapatriarhală. Aidoma tuturor 
aşezărilor urbane austriece, conţine o Hauptstrasse, dotată cu clădiri 
burgheze din secolele 18 şi 19, excelent renovate, tradiţionala 
Konditorei, unde, relaxat şi aproape fericit, bei un capuccino delicios, 
mănânci o îngheţată de iaurt şi fructe de pădure la un preţ modic, 
foiletând şi ziare, dacă îţi permite pauza. Altceva?   

Un restaurant-hotel, nelipsita fântână Jubileum Franz Iosef din piaţa 
centrală, un lac vălurind în gureş măcăit de raţe, lac împrejmuit cu bănci 
pentru trecătorii obosiţi. Şi să nu uit castelul, mai curând conac, are doar un 
nivel şi o mansardă, însă, totuşi, „das Schloss”, întrucât, în stânga lui se 
înalţă un turn gotic, vechi de sute de ani. Iar în Marienplatz se ascunde 
„Automobilmuseum”, ţinta călătoriei noastre. O clădire obişnuită, cu o 
intrare mai curând modestă, înăuntru tăcere totală, nici ţipenie de om, la fel 
ca pe strada toată. Ciocănim discret în masa-birou, apare un mustăcios à 
la Kaiser, ne taie cu amabil satisfăcut zâmbet tichetele, cred şi eu, doar 
primeşte 8 euro de persoană. Printre cele 120 de automobile, din perioada 
1888-1960, expuse pe o suprafaţă de 2500 metri pătraţi, simple cupeuri 
unele, moştenind forma trăsurilor, obişnuite la sfârşit de secol 19, descopăr 
anul 1888 însemnat pe una dintre primele Daimler, alături de un Mercedes 
Benz cu aceeaşi vechime. Încă un pas, iată şi cabriolete din timpul primului 
război mondial, apoi legendarele Ford T (Tin Lizzi), primele automobile 
produse pe bandă rulantă. O sarabandă a industriei de profil austriacă, 
americană, cehă, germană, italiană sau franceză vorbindu-ne de îndrăzneţi 
investitori ai vremii, care încercau să-şi facă un nume, o avere, cu  
miraculosul mobil înghiţind kilometrii şoselelor. Firme uitate stau alături de 
norocoase supravieţuitoare, automobilele toate fiind impecabil întreţinute, 
fără ca vreun fir de praf să se ascundă pe tapiţeriile elegante, de piele sau 
mătase, pastelat sau viu colorate. Un „Vermorel, torpedo” din 1911 îmi 
atrage privirea: are culoarea bananei abia coapte, interiorul te îmbie 
ciocolatiu, claxonul trompetă, strălucitor de auriu, îmi smulge un „oh” 
admirativ, ca şi pietrişul promenadelor de altădată de sub roţi. Licărul 
cromat din jur îmi aduce sub pleoape romantice clipe: o lenevoasă, dar cât 
de arogantă, perindare de trăsuri, de automobile bijuterie, împodobite cu 
ghirlande de flori, numai parfum în vegetalul lor proaspăt, din care părelnic 

se ivesc preafrumoase şi, desigur misterioase, doamne, cu camelii ori ba, 
în rochii dantelate, cu volane, arcuindu-şi talii de viespe spre mulţimea 
adunată sub grele coroane de copaci sănătos adunând răcoroasă umbră 
sub ei. Domnii păşesc grav, ţinând cu o mână borul îngust al jobenului 
pentru un grabnic salut, cu cealaltă sprijină bastonul cu mâner de fildeş sau 
de argint, cu cât mai artistic lucrat, cu atât mai preţios completând cartea 
de vizită a proprietarului. Războiul mondial se cocea, fără ştirea lor, prin 
cancelariile Europei, oricum era încă departe, terorismul şi fanaticii lui nici 
nu-şi programaseră naşterea, aşa că la belle époque blând renăştea din 
ciocolatiul înrămat în banană necoaptă încă. Tresar, nepoata mea Clara 
trăgea cu nădejde de unul din lanţurile ce apărau bijuteriile cromate de o 
prea insistentă curiozitate, ei îi plăcea un BMW 502, „Barockengel”, din 
1954, de un strigător roşu permanent, solid înfipt în aleea de piatră cubică. 
Alături, un Renault A6 nr. 9, din 1910, de 13 CP, cabină de lemn în nuanţa 
scorţişoarei, prevăzut şi cu două felinare de o parte şi alta a parbrizului, 
roata de rezervă fiind ataşată pe portiera din dreapta. Ce ne mai farmecă 
gustul tehnic? Graf u. Stift, exemplare din paleta prezentată de Steyr-
Automobilen, o BMW-Isetta, Heinkel, Messerschmidt, Felber-Mowe sau 
revoluţionarele anilor 60, Lloyd, Goggomobil şi Elektromobil, Ford-uri, 
Volkswagen-uri, un Jaguar sclipind gri-albăstrui, din 1952, un Amilcar 
decapotabil, un Rodenstock sport, îl vezi deja zburând pe pistă. Mai 
zăbovim un pic, clarobscurul ţese prea multe poveşti, desenele în crom ale 
Europei răvăşite de  cele două  războaie mondiale  fulguindu-mi retina au 
devenit brusc obositoare, mai bine ieşim în primăvăratecul aer din 
Marienplatz, să degustăm ceva  şi să mergem mai departe spre Mariazell, 
loc de pelerinaj pentru catolicii Europei centrale. 
 

Virginia BURDUJA 
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FLACĂRĂ RISIPITĂ-N 
RÂUL RECE

nostalgie în crom
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ABONAMENTE 
 

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

 

RO23BPOS24006748050RON01 – Bancpost Iași 
 

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) 
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ULTIMA ÎNCERCARE 
 

Maşei care, între timp, mi-a  
dăruit doi fii – pe Jenia şi pe Mitea 

 
E ultima-ncercare de iubire, 
Te mai visez o dată, fericire, 
Şi-n truda asta de-a-mi găsi norocul, 
Îmbătător e fructul tău, ca socul. 
 
E ultima, e ultima-ncercare! 
Peste un hău, ca o nălucă-mi pare 
Că mă despart de tot ce las în spate –  
Iubiri pierdute, visuri sfărâmate. 
 

Pe oasele-mi zburlite ca de hulă, 
S-a aşezat din zbor o libelulă 
Şi-n foştii ochi, ce nu mai ştiu să vadă, 
Furnicile-au ieşit la promenadă. 
 
Fugit din trup, doar sufletu-mi rămase. 
O, cât de greu m-am lepădat de oase! 
Dar prea sătul ca să mai fiu nălucă, 
Un dor de viaţă iarăşi mă apucă. 
 
Nălucă-ndrăgostită? Ce oroare! 
Decât un hoit, mai fioroasă pare. 
Dar tu nu te-ai temut şi, fără voce, 
Ne-am prăbuşit în hăuri reciproce, 
Iar ele, desfăcându-şi aripi dalbe, 
Ne-au ridicat deasupra ceţii albe. 
 
Respir acum alăturea de tine 
Pe ceaţa asta ce de-abia ne ţine; 
Eu, ca nălucă, nu-i dau morţii seamă, 
Dar mie pentru tine-mi este teamă. 
 
Deasupra noastră, corbii – hărmălaie – 
Cer prospături, ca-n câmpul de bătaie. 
E ultima-ncercare de iubire, 
Te mai visez o dată, fericire. 
 

EVGHENI EVTUŞENKO 

.... 

ANASTASIA PETROVNA REVUŢKAIA 

Nu uit că am jurat ca pionier,  
deşi de-atunci parcă-a trecut un ev. 
Ce dor m-atrage astăzi, ce mister, 
spre cimitirul Sainte-Geneviève*? 
 
Iubit-am pe Ceapaev, Kuciubei**. 
Dar azi, când despre alb-gardişti citesc  
şi când mă simt alături şi de ei,  
nu-s trădător şi nu păcătuiesc? 
 
Eu, mai târziu născut – de soviete 
ca de o doică roşie-nţărcat –  
nu-s vinovat şi eu de-a urii sete, 
de-atâta sânge curs, de mult uscat? 
 
Lângă un  bust de-oştean cu chip de prunc 
(vodcar de-al lui Denikin***, ca şi el), 
mă simt dărmat, de-mi vine să m-arunc 
la noapte, pe fereastra de hotel. 
 
Iar pe cărarea îmbrăcată-n pir,  
pe unde paşii mi se-mpleticesc –  
din albe flori, un spin de trandafir 
de mânecă m-a tras, să mă opresc. 
 
Peste războaie, peste revoluţii, 
şi peste tot ce-n urmă o trăgea, 
Nastásia Petrovna Revuţkaia 
să intre-n vorbă parcă încerca. 
 

Dar nimeni nu fu-n stare să-mi răspundă: 
poetă sau actriţă să fi fost? 
Iar trandafirul, soarta-i vrând s-ascundă, 
deasupra criptei ei găsise-un rost. 
 
Prin Petersburg să-şi fi purtat destinul? 
Ce rang să fi avut? I-a fost de-ajuns? 
Dar oare ce-a avut cu mine spinul, 
de m-a-nţepat? Aşteaptă vreun răspuns? 
 
Nastásia Petrovna Revuţkaia 
mă întreba, c-un glas ca de copil: 
„De ce,-ntre ruşi, vă mai luptaţi şi-acuma, 
De parcă-am fi tot în război civil? 
 
De ce, pentru puteri şi bogăţie,  
vă bateţi ca cei mici pe jucării? 
Şi Rusia de ce-o tranşaţi de vie? 
Nu vă gândiţi că ar putea pieri?” 
 
Nastásia Petrovna Revuţkaia, 
iată, ca piatra m-am îngreunat, 
şi-aici, deasupra scumpelor morminte, 
orfan mă simt, într-un orfelinat. 
 
Deşi născut după măcel, îmi vine  
să ţin întruna capul aplecat. 
Mormintele m-apasă şi pe mine. 
O vină am şi eu – nevinovat. 
 
De se-ntâmpla ca albii să ia totul,  
din Rusia, pe ceilalţi alungând, 
prin Sainte-Geneviève, acum nepotul 
lui Vranghel***, s-ar fi preumblat, oftând. 
 
De ură şi asalturi criminale,  
de băile de sânge amintind, 
am fi văzut steluţele de jale 
ale Armatei Roşii, pâlpâind. 
 
Cei împuşcaţi au fost probabil îngeri 
ce-au încercat, o, cum au încercat, 
s-aducă pace, nimănui înfrângeri –  
crezând că, astfel, ţara şi-au salvat. 
 
... Dar iată că, bătând din aripi triste,  
trecu în zbor prin aerul târziu 
un înger cu petliţe alb-gardiste 
şi roşie steluţă la chipiu. 
 
Nastásia Petrovna Revuţkaia 
e-n şoapta florii albe din lăstari: 
„Unde sunteţi voi, îngerii Rusiei? 
Doamne, cât aţi fi azi de necesari!” 
 

* Sainte-Geneviève este numele cimitirului rus din Paris. 
** Nume de generali ai Armatei Roşii din vremea revoluţiei 
*** General alb-gardist 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Poetul rus Evgheni Aleksandrovici Evtușenko s-a născut 
la 18 iulie 1933 în Nijneudinsk. Reprezentant de seamă al 
„dezghețului” după moartea lui Stalin, a fost una dintre primele 
voci apărătoare a libertății individuale care s-au făcut auzite în 
spațiul comunist-totalitarist sovietic. A fost tradus în limba română 
de Ștefan Dimitriu (vezi „Cronica veche”, anul I (XLVI), nr. 8, 
septembrie 2011, Supliment, p. II). 

EVTUȘENKO LA IAȘI 
 

„În anii ’60 am trecut pe acolo. Tovarășii m-au cazat la cel mai 
bun hotel. Din banii pe care-i câștigasem publicând versuri am 
cumpărat vin roșu românesc, puterea ursului. Iar noaptea am împărțit-o 
cu cea mai frumoasă femeie pe care am întâlnit-o vreodată. În timp ce 
ne iubeam pe canapea, portretul lui Gheorghe Ghorghiu-Dej s-a 
desprins din perete și ne-a picat în cap. Mi-am dat seama atunci că 
semnul acesta e de bun augur și că dragostea învinge orice dictatură. 
De aceea nu m-am mirat când mai târziu a picat zidul Berlinului, apoi 
comunismul... Iașul a fost primul oraș străin pe care l-am vizitat. Aș 
vrea să-l mai revăd...”  

 

(Nichita Danilov, Un erou al timpului nostru: Evgheni Evtușenko) 

Versiune românească de Ștefan Dumitriu 
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SSPPOORRTT  
  

      JJOOSS  PPĂĂLLĂĂRRIIAA  
          ((DDEE  VVAARRĂĂ))!!  

 

În general, nu-mi plac cei care câștigă tot, deși rațional 
recunosc faptul că nu câștigă decât pentru că sunt buni. 
Ai dracului de buni! M-am bucurat discret că Nadal a fost 
învins la Wimbledon de un adversar de pe locul 100! 
Surprizele sunt mai frumoase decât obișnuitul, decât 
mereu la felul, decât dinainte știutul. Sunt mai frumoase și 
pentru că se petrec rareori. S-a întâmplat și cu Nadal și se 
va mai întâmpla și cu alții – asta aducându-ne aminte 
mereu că toți sunt oameni, nu mașini. Și, oameni fiind, 
nimic din ceea ce este omenesc nu le e străin. Inclusiv 
înfrângerea. Inclusiv victoria. Așa se face că Lukas Rosol 
(„Cine? Lukas Rosol?”) intră în istorie ca învingător al lui 
Nadal. Sper să nu pățim ca personajul din Invingătorul lui 
Napoleon, adică să ne chinuim că nu ne aducem aminte 
cum îl cheamă. 

Și acum – despre europenele de fotbal. N-am terminat 
bine cu Nadal și iar ne sar în față spaniolii. Și iar mă simt 
vinovat că nu-mi plac cei care câștigă tot. N-am noroc și 
pace! Țineam cu italienii; nu știu de ce, dar îi voiam pe ei 
învingători. Poate pentru că îi scoseseră din ecuație pe 
nemți (că și ăștia cțștigă tot); poate pentru că nu-mi 
plăcea jocul cu pase scurte, amețitoare pe care îl 
impusese Barcelona și pe care naționala iberică îl 
preluase la un moment dat. Numai că Del Bosque și-a dat 
seama la timp că nu-i tactica cea mai potrivită și a 
renunțat la ea. Del Bosque! Ce tip sobru și inteligent, și 
rațional. Naționala Spaniei seamănă perfect cu el. 
Personalitate impecabilă. 

Încă de la intonarea imnurilor mi s-a făcut inima cât un 
purice, căci mi-am dat seama cine va câștiga. Italienii 
cântau din rărunchi, entuziaști, încrezători, meridionali. 
Spaniolii dimpotrivă: n-au rostit nicio silabă din imn. Nici 
jucătorii, nici antrenorii. Toți erau concentrați, sobri, 
pansivi. În capul lor nu erau decât scheme tactice, 
baloane rotunde și plase de poartă. Sunt convins că 
se temeau de italieni, că doar palmaresul general era 
în favoarea azuriilor, iar în grupe nu reușiseră să-i 
bată. Și mai erau acolo un Pirlo și un atacant poreclit 
Bestia azzurra. Ca să nu mai spunem că și italienii 
erau campioni mondiali, chiar dacă nu en titre, ca ei, 
ca spaniolii (În paranteză fie spus: ce șansă pe ediția 
din acest an a europenelor, să se întâlnească, în 
finală, ultimele două campioane mondiale! Fericiți cei 
aflați pe stadionul din Kiev!). 

Și a început meciul. Italienii țineau bine de minge. 
Erau superiori la posesie. Au avut și ceva ocazii. Nu prea 
multe, dar au avut. (Iarăși în paranteză: eu aș zice că în 
minutul patru a fost fault în careu asupra lui Balotelli).    
De-a lungul partidei au mai tras la poartă de câteva ori, 
dar Casillas e un demon. După ce că e foarte bun (ce 
superlativ nesatisfăcător!), mai e și norocos („Audaces 
fortuna juvat”) – șuturile italienilor au fost exact pe el, iar 
cele care n-au fost pe el, le-a scos cu vârful degetelor: 
chestie de milimetri! Acum are aproape o mie (una mie) 
de minute fără gol primit. Doamne, ferește și apără! Că el, 
Casillas, apără. Apără gloria iberică. Oare i-au făcut 
statuie? Dacă nu i-ai făcut încă, or să-i facă. De aur. 

Italienii au avut și ghinion. A greșit și Prandelli 
făcând toate înlocuirile prea devreme. Chiar dacă 
erau conduși cu 2-0, ar fi putut reveni, dacă nu se 
accidenta Motta; în zece oameni situația s-a 
complicat rău de tot și italienii, care și așa făceau față 
cu greu mașinăriei tehnico-tactice delbosquiste, își 
pierdeau iremediabil încrederea. Totuși 4-0 e prea de 
tot. Nu s-a mai întâmplat niciodată într-o finală 
europeană. Întrarea în teren a lui Torres și Mata a 
fost pumnul în bărbia azuriilor. KO. Spania câștigă a 
treia mare finală din ultimii patru ani: de două ori 
campioană europeană (2008 și 2012) și o dată 
campioană mondială (2010). Ce să le zici și ce să le 
faci?! Înghite și taci! Sau fă ca ei, dacă poți! 

Nu mi-or fi plăcând mie cei care câștigă tot. Dar nici 
nu pot să-mi ascund respectul. Li se cuvine, așa că îmi 
scot pălăria (de vară) și mă plec până la pământ. După 
care mă cutremur gândindu-mă că acuș-acuș încep 
preliminariile mondialului și că vom intra și noi (cu Pițurcă 
în frunte) în malaxorul fără milă al fotbalului internațional – 
și acolo nu-i ca acasă, unde suntem mari și tari și nu ne 
ajunge nimeni cu prăjina la nas. 

Îmi vine să recit: „Lăsați orice speranță, voi 
care intrați!” 

 

Stelian OBREJA 
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BRIGANDUL, mogulul, baronul 
local sunt doar câteva dintre Personajele 
care bântuie scena politică românească 
actuală, sur/prinse într-un savuros scenariu-
dialog, între Adina Popescu şi Iulian 
Comănescu („Dilema veche”, 7-13 iunie 
a.c.). Pornind de la celebre personaje 
caragialeşti, cei doi încearcă să vadă cum 
au evoluat, cum s-au fixat în mentalul 
colectiv. I.C.: „Mitică s-a stricat, s-a apucat 
de politică. De unde era imparţial şi 
dezinteresat ca tot mitocanul, nu trecea de 
uşierul ministerelor, acum îşi plimbă 
imbecilitatea şi rânjetele prin parlament”. 
„... un tip precum Cristian Tudor Popescu e 
evident în zona lui «simţ enorm şi văz 
monstruos», a lui «combate bine». E curios 
cât de mult seamănă cu Rică Venturiano. 
Un Rică matur, cultivat, dar tot un Rică”. 
„Tipătescu e Ponta, Zoe e (Crin) 
Antonescu, Pristanda e... Elena Udrea”. 
A.P.: „Farfuridi şi Brânzovenescu? Geoană 
şi Năstase? Ce cuplu!” I.C.: „Nu. Prigoană 
şi Oprescu sunt ăia doi. Agamiţă 
Dandanache, Toader Paleologu. Cu toată 
simpatia. Am admiraţie pentru genul ăla de 
naivitate a lui Paleologu”. A.P.: 
„Trahanache? Pe cine a trădat 
Antonesccu?” I.C.:  „Antonescu s-a trădat 
pe sine. Trahanache e tot Antonescu. Îl 
distribuim în dublu rol”. A.P.: „Eu zic că 
n-ai ce face cu rolul lui Caţavencu. I-l dai 
lui Băsescu, şi asta e!” I.C.: „Ba nu, pe 
Băsescu îl vreau în Cetăţeanul turmentat”. 
A.P.: „I-ai dat un rol prea mic, n-o să-i 
convină... Şi tot nu îl ai pe Caţavencu...” 
I.C.: „Sunt curios cum s-ar descurca Gigi 
Becali în rolul lui Caţavencu, aşa, dilexic 
cum e...” A.P.: „O variantă pentru 
Pristanda: Vanghelie. Dublură. În cazul în 
care păţeşte Elena Udrea ceva şi nu mai 
poate să joace.” I.C.: „Dar mă chinuiesc 
Ionescu şi Popescu ăştia. Am putea încerca 
cu Mircea Ionescu-Quintus şi Călin 
Popescu-Tăriceanu. Şi, în fine, mai e 
personajul Un fecior. Numai bun de Emil 
Boc.” A.P.: „O idee: Băsescu ar putea fi 
sufleorul.” I.C.: „Da, foarte bine! Ceea ce 
eliberează rolul Cetăţeanului turmentat. 
Dar putem să-l lăsăm aşa, vacant, chiar 
pentru cititorul nostru.” Vacant să fie.     

 

* 
EMINESCU, la subteran? Există 

tendinţa – adânc istorică şi profund 
patriotică – a înnobilării unor instituţii şi 
locuri nu numele unor „sânte firi 
vizionare” , sau doar răzbelnice, din vioiul 
nostru trecut. Că un cartier din Iaşi se 
cheamă „Alexandru cel Bun”, altul – 
„Mircea cel Bătrân”, mai treacă-meargă. 
Dar când numele unor domnitori – trebuie 
neapărat adăugaţi Ştefan cel Mare (şi 
Sfânt!), Mihai Viteazul, Petru Rareş, poate 
şi Vlad Ţepeş – este conferit unor  licee, 
pare-se cădem în oarecare inadecvare, dacă 
cercetăm cv-ul acestor iluştri patroni 
spirituali. Căci, ce liceu o fi absolvit, oare, 
Bunul Alexandru sau Bătrânul Mircea?! 
(Apropo, în vremea ceauşismului în floare, 
Mircea devenise, din cel Bătrân, cel Mare, 
întrucât se făceau prea multe asocieri 
nepotrivite cu bătrâneţea „Stejarului de la 
Scorniceşti”. Ca şi cum bătrâneţea ar fi fost 
de ruşinică.) ¤ Este, cu adevărat relevant, 
când un liceu se numeşte „Dimitrie 
Cantemir”, sau Universitatea – „Alexandru 
Ioan Cuza”, ctitorul ei. Toată lumea ştie că 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” nu e 
doar prima noastră instituţie academică, 
dar e chiar din Iaşi. Şi nici nu mai există, 
într-un alt oraş, o universitate cu acelaşi 
nume. De aceea imensa inscripţie: 
UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN 
……..  

M O M E N T
CUZA DIN IAŞI, care cuprinde faţada 
noii clădiri (preluată de la Romtelecom) 
ni se pare un exces de precizie. Ca-n 
bancul cu prăvălia care anunţa că: Aici 
se vinde peşte proaspăt. 

La care un cumpărător îl ia subţire pe 
patron: „Sigur că aici se vinde, doar nu în 
altă parte...” Aşa că rămâne: Se vinde peşte 
proaspăt. Un altul: „Dom’le, se vinde este 
inutil, doar nu-l dai gratis...” Rămâne: Peşte 
proaspăt. Un al treilea: „Şi proaspăt e în 
plus, doar nu vinzi peşte stricat...” Rămâne: 
Peşte. Şi un al patrulea: „Ce rost are să mai 
scrie acolo: Peşte?! Că tot miroase...” ¤ 
Vedem şi ne bucurăm cum se adânceşte şi-
nfloreşte Pasajul subteran Mihai 
Eminescu, în piaţa cu acelaşi nume, impus 
de edili unui loc căruia, prin tradiţie, ieşenii îi 
spun: (la) Fundaţie. Credeam că, după 
Room Eminescu şi Room Creanga, de la 
restaurantul Astoria (fost „Iaşul”, dar ce 
mai contează...), după multe alte denumiri 
elucubrante şi abracadabrante, ne-a mai 
venit mintea la cap, nu mai ducem în 
derizoriu nume emblematice ale istoriei, 
culturii, literaturii. Dar ţi-ai găsit? Oare 
Pasajul acela, fie el şi subteran, nu s-ar 
putea chema, pur şi simplu: (la) Fundaţie?! 

 

* 
 

OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ 
IAŞI, secondată de corul de copii 
JUNIORII OPEREI, şi-a închis stagiunea 
cu apreciatul spectacol „Coruri celebre din 
opere”, în 1 iulie, la Grădina Publică 
PALAS. Aşadar, un ambient aproape 
feeric, intrare liberă, locuri disponibile pe 
iarbă sau în picioare, mulţime fremătând în 
aşteptare în faţa impunătoarelor scări 
ridicate spre latura sudică a Palatului 
Culturii, devenite scenă pentru orchestră şi 
coruri, adică o neaşteptată, sau îndelung 
aşteptată, noutate în viaţa muzicală a 
oraşului. Omiţând imperfecţiuni inerente 
oricărui început, te puteai crede, sau visa, la 
Schonbrunn-ul vienez  şi vreau să cred că 
am asistat la primul dintr-un nesfârşit şir de 
evenimente capabil să readucă, în mod real, 
ieşenii spre adevărata cultură. Direcţie 
respectată programatic de Opera ieşeană: 
14 premiere, 26 de spectacole cu casa 
închisă, peste 25.000 de spectatori, crearea 
corului de copii „Juniorii Operei” în 
stagiunea 2011-2012. Începându-şi, foarte 
alert, repetiţiile la mijlocul lui octombrie 
2011, format din 60 de copii de vârste 
diferite (6-18 ani), şi condus cu o 
admirabilă pricepere pedagogică de Raluca 
Toma, „Juniorii Operei” au apărut  în 
numeroase spectacole, încântând de fiecare 
dată publicul. Promiţându-ne surprize 
pentru viitoarea stagiune, dintre care două 
spectacole regizate de Andrei Şerban şi 
formarea unui corp de balet de copii atrag 
în mod deosebit atenţia, managerul 
Beatrice Rancea pare hotărâtă să urce locul 
muzicii bune în preferinţele ieşenilor. 

 

* 
TRIBUNA clujeană ne readuce, şi în 

ultimele numere primite la redacţie (232, 
233), calmul aşezării de sine pe un palier 
anume stabilit, cel al ţinutei academice, 
adaptabile permanent contextului cultural. 
Actualitatea literară interferează aplicate 
pagini din istoria literaturii, a artei în general. 
Remarcabil suplimentul „Meridian”, 
dedicat lui Lucian Blaga, însoţit de o 
bogată iconografie. În rest, contribuţii 
critice pertinente, polemici la obiect, eseuri 
incitante. O amplă repunere în pagină a 
lirismului contemporan a poetului Cristian 
Simionescu realizează Ion Pop. ….  

Ion Vlad continuă inventarierea 
funambulescului univers creat de Henry 
Miller. Prezentarea Atelierului de Filosofie 
şi Antropologie Medicală din Cluj, „Viaţa 
literară din Franţa ocupată”, „Secvenţe de 
primăvară la ICR Lisabona”, rubricile 
muzicale, de teatru şi film, punctele de 
vedere generatoare de discuţii pro sau 
contra precum este „studiul de caz” al 
scriitorului călugăr Valeriu/Bartolomeu 
Anania, ilustrarea fiecărui număr cu 
reproduceri din expoziţiile Clujului artistic 
îi conferă „Tribunei” un plus de vizibilitate.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NORD LITERAR, de la Baia Mare, 
răspunde aşteptărilor cititorilor încă 
împătimiţi ai revistei pe suport de hârtie, 
printr-o radiografiere la zi a fenomenului 
literar. Din ultimul număr, remarcăm 
generosul spaţiu acordat poeziei tinerelor, 
precum şi fragmentul din viitorul volum 
„Evanghelia după Toma”, în traducerea, 
din limba franceză, a Elenei Liliana 
Popescu. „Revista revistelor” consem-
nează, colegial şi negrăbit, publicaţii din 
varii oraşe ale ţării. Sprijinul meritoriu 
de care se bucură ucenicii artelor se 
manifestă şi prin ilustrarea numărului cu 
lucrări ale studenţilor Facultăţii de Arte 
Plastice din Baia Mare. 

  

* 
BUCOVINA LITERARĂ (nr. 3-4, 

2012) inserează şi ea creaţii ale celor foarte 
tineri: Anastasia Gavrilovici, Andreea 
Goreac, Lavinia Ienceanu, Ana Maria 
Lupaşcu, Clara Căşuneanu – sper să mai 
auzim de ele. Un savuros interviu cu 
George Astaloş, nominalizat la premiul 
Nobel pentru literatură în 2011 („Poezia nu 
are frontiere nici atunci când e îngrădită de 
fluctuaţiile teritoriale ale istoriei, 
nefavorabile creaţiei paralele lingvistice” ); 
„Exilul ca aventură culturală”, note şi 
frânturi semnate de Matei Vişniec; 
egotisme de sezon cuprinzând „niscaiva 
poze din fototeca personală”, „materiale de 
construcţie în vederea erecţiunii unui 
monument personal” al „obiectivului 
POPA”, alias Luca Piţu, sunt punctele forte 
ale publicaţiei bucovinene. Auzim că, după 
retragerea lui Constantin Arcu, s-au repezit 
atâţia să o preia, încât e posibil să nu mai 
aibă ce. Şi-ar fi păcat. 

 

N. IRIMESCU  
 
Caricaturile datorate lui Const. Ciosu, din 

acest număr sunt reproduse din revista Cronica 
(1966-1976). 
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