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„Serbările Iașului” s-au coagulat, ca manifestare cu generic și program pe mai multe zile, în 
deceniul trei al veacului trecut, momentul memorabil și sursa sigură de „inspirație” oferind-o 
fastuoasa sărbătoare a Jubileului Universității (1911). Nu mai conta atunci întârzierea cu un an, 
prezența regelui Carol I cu întreaga familie, consiliul de miniștri, elita diplomației și reprezentanții 
unor importante centre universitare europene obligând autoritățile locale (primar – D.A. 
Grecianu, prefect – C. Negruzzi) la un efort bine și interesat susținut de instituțiile, organizațiile, 
asociațiile lucrative și „ong”-urile ieșene ale perioadei. Prin densitatea și calitatea manifestărilor 
înscrise în programul Jubileului, burgul moldav devenise o certă capitală culturală europeană și, 
implicit, un poligon de adeverire a capacităților (inclusiv militare) de care dispunea România 
acelui timp. Dezvelirea statuii lui Mihail Kogălniceanu, spectacolele și balul de la Teatrul 
Național, Expoziția Viticolă, etalarea produselor de manualitate din atelierele școlilor ieșene dar 
și a unor utilaje și mașini de ultimă oră, parada aeriană a aviației militare culminând cu zborul 
genialului creator de noutate, Aurel Vlaicu, desupra Cetățuii, darea în folosință a unor obiective 
de interes comunitar dar și lansarea ediției franceze a poeziilor lui Eminescu (în traducerea lui 
Al.Gr. Șuțu), intonarea Marșului Jubiliar (autor: „violonistul” I.G. Dimitriu), deschiderea 
Pinacotecii de la Școala de Belle Arte (director Gh.Popovici), prezența benevolă și în regim de 
voluntariat a celebrei orchestre a lui Dinicu – toate acestea și multe alte „noutăți” aveau să 
surprindă și să-i oblige pe reprezentanții marilor puteri în modificarea locului și rolului pe 
care o țară în plină dezvoltare, România, putea să-l ocupe în iminenta declanșare a unui 
conflict de proporții mondiale. Și se mai cuvine adăugarea vocației identitare atent și 
persuasiv pusă în relief atât de prezența delegaților din Bucovina, Basarabia, Ardeal cât și 
de portul popular, ținuta de ceremonial impusă prin chiar modelul reginei, poeta Carmen 
Sylva. Ethos și pathos – acestea erau unitățile de măsură impuse „colaborărilor” la 
„Serbările ieșene ale Jubileului”. 

 

SĂRBĂTORILE IAȘULUI  
 
 

de la top la ioanid 

„Există, în natură, coincidenţe 
şi compensaţii stranii? Există. În 
anul (1937) când, la Iaşi, a murit G. 
Topîrceanu, se năştea un alt poet, 
menit, parcă a-i lua locul: Ioanid 
Romanescu. Dar asta nu-i nimic: 
Topîrceanu s-a născut pe 20 
martie (1886), Ioanid a murit tot pe 
20 martie (1996). Precum se vede, 
fiecare dintre ei a trăit puţin: 51 de 
ani Topîrceanu, 59 – Romanescu. 
Nu forţăm, căutând  similitudini, 
poezia lor este complet diferită”… 
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Şi ne „înfruptăm” din straniul tragism al situaţiilor date, atât de 
neobişnuite pentru delicateţea unora, şi admirăm construcţia fără de 
cusur a personajelor sale, puternice, înfruntând calm inevitabilul 
existenţelor lor prinse vijelios în neiertătoarea vâltoare a istoriei trăite 
curajos sau resemnat, atât de vii încât rămân îndelung în sufletul şi 
mintea cititorului, înscriindu-se cu uşurinţă în muzeul său imaginar. 
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CCRROONNIICCAA  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢIIII   

Scrisoare din Brașov 
 

 „UN SONETIST ROMÂN PREMIAT 
ÎN PATRIA LUI PETRARCA” 

 
 

Câteva zile mai sunt până când se va deschide prima ediție a 
Târgului Internațional de Carte de la Milano. De mult se știe, 
aproape de la începutul anului, că printre cei trei scriitori din Europa, 
invitați de onoare ai manifestării aflată sub patronajul Consiliului 
Europei, alături de un nord irlandez și un francez, se numără și un 
român, subsemnatul, Adrian Munteanu, autorul a șapte volume de 
sonete, membru al Uniunii Scriitorilor din România. De aproximativ o 
lună, organizatorii Târgului milanez m-au anunțat că am fost ales să 
mi se decerneze, într-o conferință de presă care va avea loc în 28 
octombrie, ora 10, marele premiu al acestei ediții inaugurale a 
Târgului Internațional de Carte, premiul european NUX. Un sonetist 
român premiat chiar în patria lui Petrarca! 

Pe parcursul lunilor din urmă, organizatorii au trimis adrese tuturor 
instituțiilor românești care își asumă sarcini culturale, adrese prin care 
anunțau că un scriitor român urmează să deschidă seria premiilor 
acestui eveniment, își exprimau „onoarea de a celebra cultura română în 
Europa”, și îi invitau să devină, în mod gratuit, parteneri ai manifestării. 
Singura lor obligație, mai mult morală, era aceea de a populariza 
evenimentul, de a se lăuda cu truda și izbânda scriitorului care îi 
reprezintă. Pentru aceasta, sigla instituției respective ar fi tronat pe site-
ul Târgului milanez de carte. Singura instituție care a răspuns acestei 
invitații a fost Primăria Brașov, orașul meu natal, a cărei siglă se poate 
vedea pe site-ul www.milanobookfair.com. 

În privința instituțiilor centrale din România, de la Ministerul Culturii 
până la I.C.R., televiziuni și radiouri, TĂCERE!!! În prelungirea aceleiași 
inexplicabile atitudini venite de sus, nici o editură din România nu va fi 
prezentă la Milano. Totuși, cu o bunavoință remarcabilă, organizatorii au 
vrut să dea consistență prezenței românești la prima ediție a 
evenimentului din nordul Italiei și au invitat, suplimentar, o excelentă 
interpretă din țara noastră, pe Maria Răducanu, care va susține un 
recital. În plus, pe cheltuiala organizatorilor, s-a editat un pliant de 
prezentare a scriitorului premiat, pliant intitulat „Șoaptele clipei – Parole 
sussurrate dall’istante”, care conține un CV în ambele limbi și un grupaj 
de sonete traduse în italiană excelent, cu mare probitate profesională, 
dăruire și sensibilitate de poetul Eugen D. Popin. Pliantul va fi distribuit în 
câteva sute de exemplare în perioada manifestării de la Milano. După 
cum putem trage concluzia, străinii și-au făcut datoria cu prisosință, o 
colaborare pe care o apreciez ca deosebită, pilduitoare, și pe care mi-aș 
dori să o văd și în România. 

Din afara țării și-a exprimat dorința de a fi partener al Târgului 
Ambasada României la Roma. Numai că totul urma să rămână la nivelul 
unei declarații. O persoană din cadrul ambasadei, răspunzătoare de 
legăturile cu comunitățile românești din peninsulă, doamna Ramona 
Raus, a schimbat, o vreme, amabile mesaje cu organizatorii, promițând 
că, neîntârziat, va fi la Milano, la ceremonie. Apoi schimbul de mesaje a 
încetat brusc. Aflu abia acum că, între timp, persoana respectivă a fost 
mutată, are alte însărcinări la București, pe principiul că diplomații, ca mai 
toate persoanele din administrație, inclusiv specialiștii de toate categoriile, 
trebuie musai schimbați – ca să preiau o sintagmă folosită într-un clip 
publicitar – ca izmenele, după cum bate vântul politichiei. 

Organizatorii de la Milano au invitat-o pe doamna Raus să participe la 
eveniment, pe cheltuiala lor, fără să știe că, între timp, nu mai era în Italia. 

În aceste condiții, înțelegând că trebuie să fac tot ce pot de unul 
singur, simțind o greutate pe umerii mei, o responsabilitate care nu era 
legată numai de persoana mea, am început să-mi ocup timpul cu 
contactele, împărtașind bucuria premiului ce urmează să-l obțin. Nu am 
cerut nimic nimănui. Doar să se știe, să ne bucurăm împreună. Am 
schimbat mesaje inclusiv cu doamna Ramona Raus care, amabilă, a 
sugerat, la un moment dat, o acțiune de prezentare în capitala Italiei, sub 
egida Academiei di Romania. Mi s-a indicat că trebuie să mă adresez 
directorului acestei instituții, domnul Mihai Bărbulescu. I-am scris, 
spunându-i de premiul ce urma să-l obțin și oferindu-mă să susțin un 
recital de poezie, eu fiind, în egală măsură, un actor care mă produc 
deseori cu ocazia diferitelor manifestări pe care le organizez, cu 
instrumentiști sau de unul singur. Cei ce m-au văzut într-o manifestare 
de acest gen știu că nu mă fac niciodată de râs. Nu aveam pentru 
aceasta nici o pretenție financiară. Doar avansam rugamintea de a fi 
cazat pentru o noapte, până voi lua avionul de întoarcere. Răspunsul 
Academiei a fost cel mai concis: Tăcere. Am repetat mesajul după o 
lună, cu acelașii rezultat. 

Dacă în cazul relației cu un român o asemenea atitudine e 
aproape firească, pentru că noi suntem învățați cu impolitețea 
autorităților, m-am întrebat care este imaginea pe care și-o fac străinii 
despre instituțiile românești dacă acest procedeu al întârzierilor în 
răspuns sau chiar al ignorării mesajelor primite s-ar continua și în alte 
situații? Și m-am întrebat, în prelungirea dialogului cu mine însumi: în 
cazul instituțiilor culturale nu funcționează obligativitatea de a 
răspunde, cel mult în 30 de zile, la adresele pe care le primesc? 
Adică personalul din cultură nu are nici o obligație legală, trăiește în 
disprețul legilor, nu trebuie să-și justifice în niciun fel activitatea sau 
inactivitatea, nu trebuie să arate în vreun fel dacă își merită salariul, 
deloc de neglijat, desemnarea pe tărâmuri mult mai tihnite? 

M-am adresat ICR-ului de la București, oferindu-mi, în același 
context, serviciile. Nimic, nici măcar un cuvânt de felicitare sau unul de 
refuz. Am scris celei mai apropiate filiale față de Milano a ICR-ului, filiala 
de la Veneția. Le-am spus că mă voi afla la Milano în perioada 26-29 
octombrie și îmi ofeream sprijinul pentru realizarea unei acțiuni. Nu ar fi 
implicat decât costurile de transport pentru o aruncătură de băț. Mi s-a 
răspuns că programarea unor eventuale manifestări nu se poate face, din 
rațiuni financiare, decât de pe un an pe altul și numai dacă aprobă 
Bucureștiul. Care rațiuni financiare, m-am întrebat, dacă eu eram acolo, 
lângă ei, ajuns pe banii organizatorilor de la Milano, nu pe banii statului 
român? Ar fi trebuit doar un pic de inițiativă, de bun-simț și de dorință de a 
face ceva. Anul următor, și în ideea în care propunerea ar fi fost acceptată 
de București, deși cred că a fost doar o pasare de responsabilitate, ar fi 
însemnat costuri de transport din România în Italia. Dar cine să 
gândească la aceste aspecte economice mărunte – continuam eu să mă 
întreb de unul singur – când în România se cheltuiesc, cu generozitate, 
sute de mii de euro pentru promovarea unor autori și a unor opere traduse 
în zeci de limbi pe bani publici, numai cu vaga speranță că se va ajunge la 
un mare premiu internațional, se dau burse pe criterii doar de unii știute, 
se fac deplasări costisitoare, se organizează în lume evenimente de multe 
ori cel puțin dubioase, oricum nereprezentative, în urma unor desemnări 
netransparente de persoane indicate de mai marii vremelnici ai instituțiilor 
culturale, cei care stabilesc ierarhii pe un colț de birou, în disprețul absolut 
al publicului, singurul care va decide, în final, ce îi place și ce nu, ce va 
rezista după trecerea timpului? 

Revistele literare mari nu au catadicsit nici ele să anunțe evenimentul, 
măcar în două rânduri. Cum să miște vreun deget, din moment ce nu fac 
parte din grupul „consacrat” al truditorilor condeiului, îmi plătesc singur sau 
cu banii unor sponsori privați cărțile pe care le scot, nu sunt prieten de 
bodegă cu nimeni, nu sărut mâna șefilor, nu le fac urări la ziua aniversară, 
nu sunt înregimentat politic, deci nu sunt? Cum să reacționeze altfel 
publicațiile când propria Uniune a Scriitorilor, printr-un reprezentant al ei, a 
dat telefon la Brașov, președintelui de filială, ca să-l întrebe cine sunt și de 
unde am răsărit? Ca dovadă a faptului că, probabil, este o degringoladă 
totală în evidențele instituției, nu se cunoaște cine sunt membrii, ce fac ei, 
ce realizări, neîmpliniri sau doleanțe au, temporarii ocupanți ai funcțiilor de 
conducere comportându-se aidoma sediului de pe Calea Victoriei, care 
este gata să se prăbușească. Ar fi fost mai cinstit să-mi dea chiar mie 
telefon, să ne auzim în direct. I-aș fi spus că sunt membru al Uniunii de 
câțiva ani, e adevărat, târziu, pentru că târziu am început să scriu, că îmi 
plătesc conștiincios cotizația anuală, că nu am cerut burse, bani pentru 
publicarea cărților mele, nu am primit bani pentru participare la lecturi 
publice, nu am fost delegat în comitete și comiții și nu am cerut zile de 
odihnă în stațiunile unde o mai fi având edificii Uniunea. Singurii care au 
răspuns, felicitându-mă, urându-mi succes, au fost unii „colegi de 
suferință literară” și cititorii. Cei peste 10.000 de prieteni de pe 
facebook, de pe site-uri literare, cei ce mi-au citit cărțile, cu care m-am 
întâlnit accidental la manifestări, adică cei cărora le sunt destinate 
sonetele mele. Mie îmi este de ajuns, pentru mine aceasta este proba 
recunoașterii. Se adaugă gestul organizatorilor de la Milano, indiferenți 
la ierarhiile și sugestiile din țară. Au decis așa cum le-a dictat conștiința, 
au ales pe cine au considerat ei, nu ce li s-a sugerat de către alții. Să fie 
clar, nu îi cunosc, nu ne-am întâlnit încă față în față, nu am fost 
niciodată la Milano, dar am o mare prețuire pentru atitudinea lor, pentru 
demnitatea și independența lor. 

Așa se face că la Milano, în 28 octombrie, ora 10, voi fi singur la 
conferința de presă și în momentul în care mi se va decerna premiul. 
Poate vor mai apare câțiva români, care au aflat de eveniment de la 
mine, de pe site-uri și de pe facebook, pentru că ambasada noastră nu 
a transmis nimic comunităților românești cu care ar trebui să fie în 
contact, nu a suflat o vorbă. În timp ce pe site-ul amabasadei exista o 
pagină numită „prezențe culturale românești”. Știți ce conține acea 
pagină? ESTE GOALĂ!!! Aflu în ultima clipă că schimbările la 
ambasadă au fost masive, inclusiv amabasadorul, nu există încă un 
înlocuitor, iar un binevoitor secretar II pe probleme politice, Laviniu Enii, 
m-a sunat cerându-și scuze pentru neînțelegerile de care nu el este 
răspunzător, venit de numai o lună la Roma, și anunțându-mă că, 
probabil, va fi prezent la premiere consulul nostru la Milano. Probabil. 

Așa se face că la Milano nu voi reprezenta nici o instituție din 
România. Mă voi reprezenta pe mine însumi și pe toți truditorii din 
țară ignorați ca și mine. Extrem de trist mi se pare că lipsa de reacție 
a oficialităților să se facă cu atât de mare evidență, cu stridentă și 
impolitețe. Aproape dureros, dar specific nouă. 

La întoarcere le spun tuturor că nu mă interesează felicitările nici 
unei instituții, nu voi răspunde la invitațiile nimănui, nu voi fi monedă 
de schimb în campania electorală. Înainte de toate, ca să se întâmple 
ceva bun în țara asta, trebuie să se treacă la o reconstrucție morală. 

Până atunci, mărturisesc sincer că tot mai mult în ultima vreme 
regret că nu m-am născut pe alte meleaguri, undeva unde omul să 
aibă un preț real și unde înțelesul cuvântului demnitate să mai fie încă 
apreciat și cultivat. 

Adrian MUNTEANU 
 

intersecții 
 

„Ăş t i a  s u n t  
d e  s u s ! … ”  

 

 

În viaţa noastră postdecembristă, au apărut, după 
cum era şi de aşteptat, mutaţii de ordin social, moral, 
politic, teologic, psihic, economic etc. Unele dintre ele 
ne-au influenţat mai mult sau mai puţin. Altele ne-au 
lăsat, pur şi simplu, indiferenţi sau perplecşi. Acolo 
unde terenul pentru schimbare era într-un fel încă 
dinainte pregătit, şocurile tranziţiei nu au fost prea 
dure. Au existat şi înainte de Decembrie ’89, au mai 
rămas şi astăzi oameni încremeniţi într-o anume 
idee, mentalitate, comportament, principii. O parte 
dintre aceştia mai flutură încă şi acum (cât o vor mai 
face-o, oare?!) flamurile tenebroase şi rău 
prevestitoare ale fantomei roşii. Ca o blestemăţie, 
aproape de 50 de ani, generaţii întregi de români 
au suferit tragicele întâmplări şi – ducă-se pe pustii! 
– tarele comunismului. 

Apa, spunea cineva, ia forma vasului în care este 
turnată. Pornind de aici, aş putea afirma, fără să 
greşesc, că ideile, indiferent de orientare, iau forma 
capului în care intră. 

Cum este oare posibil ca astăzi, la mai bine de 20 
de ani de la Revoluţie, să te exprimi public despre 
cineva, pe care nu l-ai văzut şi nici nu ai discutat cu el 
vreodată, cum că noi cunoaştem, vă cunoaştem, şi 
lasă că ştim noi cine aţi fost, sunteţi, de unde 
veniţi şi încotro mergeţi… Şi toate acestea, într-o 
totală şi impardonabilă necunoştinţă de cauză. Ei, 
bine, uite că la noi totul este posibil…! 

Cele de mai de sus, le-am scris în urma unei 
deplasări cu treburi editoriale la Bucureşti. Eram 
împreună cu o apropriată cunoştinţă de-a mea. 
Spre ora prânzului, pentru a servi masa, ne-am 
îndreptat spre cantina restaurant a Uniunii 
Scriitorilor din Calea Victoriei. 

Trebuie spus că ţinuta vestimentară, bine îngrijită 
şi cu gust, mi-a plăcut dintotdeauna. Fiind, deci, 
îmbrăcaţi la costum şi cravată – aşa cum cred că, din 
respect, cineva trebuie să fie atunci când merge la un 
minister, şi nu numai, fie el din Franţa, Singapore, 
Anglia şi, de ce nu, România – am descins la Casa 
Scriitorilor „Mihail Sadoveanu”. 

Spre finalul şederii noastre, întâlnindu-ne şi 
schimbând, între timp, câteva vorbe şi impresii cu mai 
mulţi scriitori, intră o dametă, dubios de privitoare, 
dubios îmbrăcată şi dubios de curioasă. După ce 
traversează sala, se întoarce, ne fixează cu ochii saşii 
şi alunecoşi, cu faţa-i pufoasă şi cosmetizată excesiv, 
apostrofându-ne: „Ăştia sunt de sus! mda! Ăştia sunt 
de sus!”. Aşa cum s-a înţeles de către cei din preajma 
noastră şi de noi, toate aceste ziceri dâmboviţene, 
care nu ne-au provocat, mai mult ne-au mâhnit, 
producându-ne un nedorit disconfort, au fost 
cauzate de îmbrăcămintea noastră (ca să vezi!) ce o 
purtam în ziua cu pricina. Comportamentul 
intempestiv, total necivilizat al celei care reprezenta 
sexul frumos – bănuiesc scriitoare! – ne-a dus cu 
gândul că în multe situaţii se adevereşte versul 
bacovian: „O ţară tristă plină de humor”… 

Oare, trebuie neapărat să nu te bărbiereşti mai 
multe săptămâni, să nu te speli cu lunile, să te 
îmbraci în blugi slinoşi, să nu-ţi tai unghiile şi să 
porţi pulovere flenduroase, pentru ca vreun 
compatriot să nu te mai creadă om al S.R.I., Poliţiei 
sau, ştiu eu, ce le mai debitează mintea? Oare, 
chiar aşa de degradant şi de degradaţi au ajuns 
unii din semenii noştri?!  

Dar toate acestea se pot, cred, atenua, dacă nu 
chiar îndrepta, printr-o politică a demnităţii, onoarei 
şi adevărului, politică pe care am nădejdea că 
cineva, poate chiar vreun partid de la noi, ne-o va 
propune ca un modus vivendi. Şi, nu ştiu de ce, 
sunt aproape convins, că o formaţie politică cu un 
asemenea program electoral, al demnităţii, onoarei 
şi adevărului poate câştiga chiar alegerile (tot ne 
aflăm în ajunul lor!). 

Nicolae PANAITE 
 

P.S.: „Cuvântul vostru să fie totdeauna cu har, dres cu 
sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia” 
(Coloseni, cap. 4, vers. 6). „Acum, deci, rămân aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele 
este dragostea” (1. Corinteni, cap. 13, vers. 13). 
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împăcare  
și zbucium 

 

Într-o toamnă recentă, era luni pe la amiază şi grăbeam paşii 
spre un magazin din Piaţa Unirii bucureşteană, mi-au căzut 
privirile pe un grup de femei înghesuite pe o bancă: feţe trase, 
obosit desenate în basmalele grabnic strânse sub bărbie, fuste 
întunecate şi încăpătoare, câte un cojocel, un plovăr croşetat de 
mână, încălţăminte călduroasă, comodă, să ţină la drum lung, 
plase şi genţi grele în mâini noduroase, adunate în poală. 
Sporovăiau împăcat: truda lor de trei zile nu va fi fost zadarnică, 
Dumnezeu le va asculta ruga, îi va spune el, Sfântul Dumitru, 
patronul Bucureştilor, că au fost la el  şi i s-au închinat cu 
pioşenie şi nesfârşită credinţă. Cum de-au putut îndura frigul de 
peste noapte, ploaia repede care căzuse peste oraş, drumul lung 
şi anevoios, m-am întrebat atunci. Împăcate, după atâta 
zbucium, se întorceau acasă alinate de scânteia speranţei. 
Trăind într-atâta nevoie şi nenorocire, numai Dumnezeu le mai 
lumina calea şi sufletul disperat. Nu le-am cercetat necazurile, 
ştiam de la sutele şi sutele de pelerini care năpădesc Iaşul în 
fiecare octombrie, pentru a se ruga Sfintei noastre Parascheva, 
că fiecare dintre  ei trăieşte o dramă sau o tragedie: „Fiica mea 
are cancer şi e tânără, tânără, a făcut luna trecută doar 29 de ani. 
Se poate aşa ceva? Ne va ajuta Sfânta şi va scăpa”; „Am o casă 
de copii şi un salariu de 600 de roni, nevasta mi-a rămas în 
Italia. Ce să fac? Trebuie să mă ajute Sfânta să găsesc o 
scăpare, să-mi pot ţine copii la şcoală, să le dau să mănânce”; 
„Fiul meu are prieteni răi, bea, se droghează. Ne fură până şi 
banii de pâine. Am venit tocmai de lângă Braşov să ne rugăm”; 
„Merg în cârje. Piciorul drept mi-a paralizat de două luni. Poate 
mă scapă Sfânta. Mă rog şi dimineaţa şi seara, dar mai bine să 
mă rog aici, la moaşte, să se îndure de mine.” Şi altele, şi altele. 
Când îi asculţi începi să le înţelegi tăria cu care suportă atâtea 
privaţiuni. Pentru mulţi, poate, e încercarea din urmă de a se 
salva, de a-i salva pe cei dragi, să mai rămână un timp 
împreună. Puterea credinţei în Dumnezeu, în miraculoasele 
vindecări ale minţii, sufletului şi trupului izbândite de patroana 
oraşului nostru, Sfânta Parascheva, îi adună pe dreptcredincioşi 
în lungi şiruri, răbdător aşteptând să se închine la moaşte, să le 
încredinţeze durerea fără de leac. Însă dreapta şi emoţionanta 
pioşenie a acestor pelerini intră, potrivit legilor nescrise ale 
vremii, în calculatul proces al comerţului foarte liber, 
îngemănându-i-se aproape. Aşa că, odată cu invazia de oameni 
şi maşini care a potopit, vreme de aproape două săptămâni, 
Iaşii, au apărut şi aleile de corturi albe (închiriate cu numai 27 
de roni metrul pătrat pe zi), din care se revarsă pur şi simplu, ca 
într-un uriaş târg de Crăciun, felurite şi fără de număr mărfuri.  

  
 

De la icoanele sucevene pictate pe lemn, după un „sistem 
propriu şi original”, sau alte obiecte de cult, şi până la papuci de 
casă, borcane de miere sau zacuşti etc., etc., oricine are bani îşi 
poate găsi ceva care-i lipseşte, sau nu, în cămară, în frigider sau 
în dulapul de haine. „Daţi-mi, vă rog, încă o pereche din cele 
maro”. „Dar ai luat deja cinci”. „Păi n-am venit la Iaşi să 
cumpărăm? Acum cumpărăm”. Scurt şi la obiect. E adevărat, 
de Sfânta Parascheva au nevoie cei aflaţi în mare durere, dar 
tânăra pereche de cumpărători frenetici venise la Sărbătorile 
Iaşului într-o scurtă, şi costisitoare, vacanţă. Ei nu dormeau în 
curtea Mitropoliei, pe bănci sau în maşinile proprii, înfofoliţi în 
blănuri. Îşi puteau permite o cazare la un hotel de patru stele, 
apreciam razant, din timp rezervată, deşi preţurile au jucat între 
100 şi 300 de roni pe zi.  Microvacanţa lor şi-au programat-o 
din timp pentru a nu pierde nici Târgul de toamnă deschis pe 
esplanada Costache Negri, nici produsele artizanale înşiruite 
de-a lungul străzii Palat, nici Festivalul Vinului de pe Splai 
Bahlui, nici concertele din Parcul Copou sau Palas. S-au 
informat din timp, „Sărbătorile Iaşului” au oferit, într-adevăr, 
un program generos şi variat din care nu au lipsit spectacole 
organizate de Filarmonică, Teatrul Naţional, Ateneul Tătăraşi, 
Casa de cultură a Municipiului sau o nouă ediţie din Noaptea 
Albă a Iaşului, cea a muzeelor, sau festivalurile de muzică, de 
teatru, de poezie. Dificilă alegere. E mai simplu să te uiţi zig-
zagat peste tarabe, să guşti un cozonăcel, mai cumperi o 
batistă, un palton, ceva acolo, mai bei o tărie,  mai încerci o 
căciulă, doar bate iarna la uşă. Maşina şi-au parcat-o la Palas 
Mall, e nouă şi ea, cum s-o aventureze în traficul haotic al 
oraşului dintre coline? Cu atâtea străzi închise, cu 
numeroasele-i şantiere în conservare. Tânăra pereche a intrat 
printre fericiţii spectatori ai carnavalului sui generis, în care 
măştile s-au lipit pe chipurile preocupate, grăbite să vadă, să 
aleagă, să apuce, să incerce, să cumpere, să vândă, să-şi facă 
loc, depăşindu-i pe ceilalţi, mulţimea. Cu orice preţ. („Nu se 
poate să vă aşezaţi taraba acolo. Acolo e locul meu. Mi-am 
lăsat bărbatul singur acasă şi el face dializă. Da, da, de trei 
nopţi dorm aici, ca să am locul ăsta.” Aflat în imediata 
apropiere a porţilor Mitropoliei). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În urmă cu nişte ani, într-o duminică ploioasă de toamnă, 

am vizitat Maria Zell, loc de pelerinaj al catolicilor din 
Europa Centrală. Din spatele unei capele înconjurate de 
copaci, din imediata apropiere a impunătoarei biserici, s-a 
apropiat deodată un lung, şi ordonat, şir de oameni, de vârste 
diferite, toţi cu bocanci zdraveni încălţaţi, sprijiniţi în toiage 
demne de toată încrederea. Veniseră din Germania şi Cehia, 
în grup organizat, într-un adevărat pelerinaj, străbătând pe jos 
drumul până la miraculoasa icoană a Fecioarei pentru a i se 
închina. Liniştiţi, cu feţe destinse, senine, intrau, pe rând, în 
biserică. Fără să se grăbească, fără să se îmbrâncească, fără să 
fie supravegheaţi de poliţişti. Respectau deplin Timpul 
Reculegerii întru Credinţă. 

Unii dintre miile şi miile de pelerini, au venit, cum am mai 
spus, cu speranţa din urmă a tămăduirii durerii lor, alţii cu 
nerăbdător entuziasm să-şi revadă romanticul oraş al tinereţii 
în plină sărbătoare. Dar, strecurându-se anevoie, sub cerul 
înnourat sau ploaia mai deasă ca oricând, printre atâtea 
maşini, şantiere, alei comerciale, microbuze parcate unde au 
mai găsit trei metri pătraţi de asfalt neocupat, printre cerşetori, 
hoţi de buzunare sosiţi din toată ţara, printre poliţişti, s-au 
pomenit captivi în şuvoiul înaintând brownian, de multe ori 
întorcându-se de unde plecaseră cu cinci minute mai devreme. 
Oare dacă şi-ar fi montat pe umăr un G.P.S. s-ar fi descurcat 
mai bine? Ajungând în timp util şi să se închine la moaştele 
sfinte, şi să participe la spectacolul ales, şi să-şi achiziţioneze 
obiectele dorite. La anul va fi mai bine, sărbătorile vor fi 
pentru toţi adevărate sărbători ale Iaşului. 

Aurora DABIJA 

 
 

Aviz preventiv: aceasta nu este o cronică teatrală, chiar 
dacă are ca punct de plecare spectacolul „di granda” prilejuit 
de retrocedarea clădirii Teatrului Naţional ieşenilor. Urbea a 
suportat cu greu lipsa fastuoasei săli. După suspectul 
incendiu care a mistuit vechea clădire a Teatrului cel Mare de 
la Copou, în 1888, Titu Maiorescu se căina: „Pentru Iaşi, 
lipsa de teatru este o lipsă care nu se poate compara cu 
nimic alta. E ca şi când Iaşii ar fi lăsaţi pe întuneric, este ca 
şi când i s-a ridicat viaţa intelectuală, este, în fine, a-l arunca 
într-o viaţă de frivolitate şi distracţiuni care numai 
caracterul nu pot să-l formeze!” Multă actualitate şi-au 
păstrat spusele criticului în cei şase ani în care sala a fost 
lăcătuită! A fost construită în doi ani, 1894-1896, şi se tot 
repară de vreo douăzeci. Dacă la cei şase-şapte ani cât a stat 
închisă acum adăugăm celelalte reprize de reparaţii capitale, 
iese un total născător de întrebări: cum se face că strămoşii 
noştri zideau clădiri unicat în numai doi ani, fără maşinile, 
sculele şi materialele performante de azi şi fără fonduri 
europene, iar noi nu ne învrednicim barem să reparăm în 
termen ceea ce timpul, firesc, şubrezeşte? Istoria ultimilor ani 
oferă ceva explicaţii: în primii trei, sala a zăcut închisă 
absolut de pomană. Cum se adjudeca o licitaţie, cum apărea 
o contestaţie. Care se soluţionează în justiţie, iar justiţia 
română operează cu mega-termene, aşa că n-ai altceva de 
făcut decât să numeri trecerea anotimpurilor şi împlinirea 
anilor. După câte ştim, contestaţiile n-au prea avut câştig de 
cauză. De pierdut, a pierdut, cu siguranţă, Iaşul şi cultura 
română. Trei ani de zile (după care alţi patru), trupa celui mai 
vechi teatru românesc a umblat cu traista-n băţ, închiriind 
„locaţii” improprii, construindu-şi un „cub” ce nu dă deloc 
bine în peisajul urban, pierzându-şi parte din public, dacă nu 
şi din prestigiu. Cât pe ce să se piardă, prin depăşirea 
termenelor, şi banii europeni! Contestatarii sunt bine mersi şi 
nimeni  nu le atribuie responsabilitatea directă pentru 
absurdul interval în care atât Naţionalul, cât şi Opera, au fost 
în exil pe coclauri, cu justificări inacceptabile într-un stat  
civilizat. Nu  putem crede că în vreo ţară europeană ar fi 
posibil să se lăcătuiască trei ani cea mai importantă şi 
reprezentativă sală a ţinutului doar pentru iluziile cine ştie 
cărui  antreprenor cum c-a găsit fisuri în desfăşurarea unei 
licitaţii. Ori dacă, totuşi, va fi existat câte ceva în neregulă, 
atunci  răspunderea revine la fel de apăsat celor ce nu-şi fac 
treaba pe postata administrativă şi ministerială. Bucuria 
redeschiderii Naţionalului nu trebuie să ne facă să uităm că a 
stat mai întâi trei ani de zile închis în dorul lelii, răstimp în 
care nu s-a bătut barem un cui. Chiar nu se întreabă nimeni 
de ce şi cum? La precedentele două reparaţii capitale, 
conducerea şantierului a asigurat-o inginerul Navrot, soţul 
actriţei Liana Mărgineanu. Prima lucrare a durat un an: „A 
trebuit mai întâi să ne dumirim cum se cuvine” – motiva 
Navrot. A doua restaurare a durat  doar două luni: „Acum 
ştiam exact despre ce este vorba”. Faţă de aceste două 
adevărate recorduri în materie, răstimpul în care s-a derulat 
acum aceeaşi gamă de lucrări pare impardonabil de lung. 
Adevărat, de lucrat, s-a lucrat temeinic. O expoziţie din sala 
„Miluţă Gheorghiu” înfăţişează pas cu pas truda 
constructorilor-restauratori (în mapa de protocol s-a aflat şi 
un DVD): au refăcut aidoma fiecare element de la galeriile 
foaierelor la butaforie, feronerie, ornamentaţii diverse, fresce, 
stucaturi, ancadramente, tapiţerii, şi au reînnoit tehnica de 
scenă, aducând-o la zi. Din expoziţie afli cu uimire că, până 
în anul de graţie 2012, la podul scenei încă funcţionau mari 
scripeţi antediluvieni cu roţi... din lemn! Erau ascunşi vederii, 
nu-i mai ştia nimeni, da-şi făceau treaba încă din 1896 (!!) şi 
ar merita incluşi în Guiness Book! Bucuria întoarcerii 
sărbătoreşti în sala aureolată de formidabile amintiri nu prea 
mai lasă loc şi de reproşuri. Oricum, cu siguranţă, de astă 
dată, fondurile europene (9.284.155 euro!) au fost cheltuite 
cu folos. Nu-i  totul dus chiar până la capăt însă. Ai senzaţia 
de casă nouă şi... goală în foaiere: lipseşte complet 
mobilierul. Cel vechi era prea de tot hrentuit, cel nou nu 
poate fi cumpărat din pricina legii care interzice 
achiziţionarea de mobilier – şi unde-i lege, nu-i tocmeală. Ne 
întrebăm, însă, de ce s-a putut la Curtea Constituţională, la 
Preşedinţie, la CSAT şi nu-i cu putinţă în sala-monument a 
celui mai vechi teatru românesc? 

 

Radu SUCEVEANU 
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În Cutremurul oamenilor, Goma povesteşte un detaliu 
interesant – fiind adus din celula de anchetă în biroul generalului 
Pleşiţă, pentru a-i fi anunţată expulzarea şi a fi avertizat că „mâna 
revoluţiei este lungă”, acesta zăreşte pe biroul torţionarului un 
exemplar din Bunavestire, excelentul roman al lui Breban, foarte 
greu apărut şi criticat într-o Plenară a CC al PCR, cu o amabilă 
dedicaţie… Sigur, acesta poate fi şi un semn al imensului orgoliu 
al scriitorului şi o probă a slăbiciunilor sale, greu de distins. 
Trecem totuşi peste acest detaliu, dar nu putem trece nici peste 
documentele depistate de tine în dosarul tău, care par să sugereze 
activitatea de agent de influenţă a marelui prozator, ba chiar că şi-ar 
fi oferit serviciile din proprie iniţiativă, nici peste diagnosticul 
formulat recent de CNSAS privind colaborarea acestuia cu 
organele de represiune. Scriitorul a negat acuzaţiile, din păcate 
însă pentru D-Sa, în această vară, curtea a dat sentinţa definitivă 
privind colaborarea sa cu Securitatea, „ca poliţie politică”. De 
bună seamă, decizia instanţei nu poate anula remarcabilul gest 
din 1971. Socotindu-l pe Breban unul din cei mai importanţi 
prozatori români postbelici, mai ales pentru romanele publicate 
până în 1989, îţi dai seama că îmi vine foarte greu să accept unele 
dintre faptele sale aşa cum reies din documentele aflate acum la 
dispoziţia publicului şi, deja, din decizia curţii. Aş fi primul care 
m-aş bucura dacă acestea n-ar fi existat ori dacă ar fi fost vorba 
despre nişte falsuri. Aşa, rămân cu un gust foarte amar. 

Lista mea e scurtă, chiar şi după ce am adăugat regretabilele 
omisiuni şi cazurile complicate. Sigur, trebuie adăugaţi membrii 
„grupului Băcanu”, cu Mihai Creangă, Anton Uncu, Ştefan 
Niculescu-Meier, Mirela Roznoveanu etc., cu tentativa lor de a 
scoate un ziar ilegal. Era s-o uit pe Tia Şerbănescu şi doar nu 
sunt misogin! Şi lista ar mai creşte puţin, chiar puţin!, dar măcar 
ar creşte, dacă aş adăuga câteva gesturi de remarcabilă demnitate 
sosite, mai ales, din direcţia unor artişti. Mă gândesc la scriitorii 
care au protestat în 1971, începând cu excelentul poet şi omul 
atât de discret care este Vasile Vlad, împotriva topirii cărţilor lor 
deja tipărite, ca efect al punerii în operă a „tezelor din iulie”. Mă 
mai gândesc la extraordinara pagină dintr-un roman de 
Alexandru Papilian, care evocă, nu aluziv, ci direct!, greva 
minerilor din Valea Jiului din 1977. Cum nu-mi poate ieşi din 
memorie scena în care, pentru a protesta împotriva interzicerii 
difuzării filmului „Glissando”, excepţionalul regizor – în 
ultimii douăzeci de ani şi un extraordinar prozator! – Mircea 
Daneliuc i-a trântit sub nas Suzanei Gâdea, preşedinta 
Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste, carnetul de partid şi 
a anunţat-o pe aceasta că intră în greva foamei. Gestul a avut 
efect, o scurtă perioadă de timp, vreme în care am apucat totuşi 
să-l văd de trei ori!, la Iaşi, filmul a intrat pe reţeaua de 
difuzare. Sigur că, până la „Iacob” (1988), vreme de un 
cincinal, Daneliuc n-a mai făcut nici un film, dar merită să te 
întreb ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi procedat asemenea lui 
regizori precum Lucian Pintilie la interzicerea filmului „De ce 
bat clopotele, Mitică?” sau Dan Piţa, la scoaterea din reţeaua 
de difuzare a „Falezelor de nisip”, film care a beneficiat de 
exerciţiul de critic de film al lui Nicolae Ceauşescu personal, la 
celebra Plenară cu ideologia de la Mangalia? Sigur, nu putem 
decide asupra trecutului posibil, cum nu putem nici asupra 
viitorilor posibili, dar întrebarea merită pusă.  

 

Liviu ANTONESEI 

 
  

CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR   

Primăvara aceasta, nespus de tulbure, s-au 
împlinit, la 13 martie, 110 ani de la naştere şi 
două decenii de la moartea eminentului istoric 
David Prodan. Momentul a trecut aproape 
fără consemnare mediatică, semn că marile 
modele nu figurează încă pe agenda presei, 
nici măcar în mediul academic propriu-zis. 
Tocmai de aceea se cade a fi salutată, cordial, 
iniţiativa profesorului Nicolae Edroiu, 
director al Institutului clujean „G. Bariţiu”, de 
a pune la îndemâna publicului un volum de 
scrieri istorice prodaniene.  

Scos la Editura Academiei Române1, în 
seria Cărţi de căpătâi (în care au mai fost 
incluşi D. Onciul, I. Lupaş, V. Pârvan, N. 
Iorga, Al. Lapedatu, G. Bariţiu), noul tom 
istoriografic umple un gol produs aproape 
brusc după dispariţia autorului, survenită la 
11 iunie 1992.  

Întocmit după bunele reguli ale editării de 
texte, volumul ne oferă mai întâi un studiu 
despre David Prodan istoricul, sumar şi 
consistent, cu destule date necesare unei 
situări corecte în domeniu şi în lumea 
românească a secolului XX, interstiţiu pe care 
ilustrul savant l-a parcurs aproape integral. 
Nu e cazul să insistăm. Reperele cronologice, 
bibliografia operei şi a referinţelor critice 
completează tabloul, înlesnind înţelegerea 
textelor din cuprins. 

D A V I D  P R O D A N  –  1 1 0  
Precizarea „tehnică” din nota asupra 

ediţiei se cuvine a fi reţinută aici: „Întrucât, în 
1991, la Editura Enciclopedică din Bucureşti 
a apărut, sub supravegherea istoricului, 
volumul intitulat Din istoria Transilvaniei. 
Studii şi evocări, pentru volumul de faţă am 
selectat studii elaborate şi publicate în prima 
parte din activitatea istoriografică a acad. 
David Prodan, mai greu de găsit chiar şi în 
bibliotecile principale din ţară. 

Valoarea lor ştiinţifică a rămas neatinsă 
până acum, fiind teme istorice la care se 
revine, iar contribuţia istoricului fusese una 
de excepţie. Informarea documentar-
istorică e solidă, de natură statistică mai 
ales, logica argumentaţiei şi scriitura 
deosebită a textului conferă acestor studii 
valoare ştiinţifică până astăzi” (p. 25). 

Nu putem decât subscrie la această 
concluzie, întărită substanţial de principalele 
studii de istorie socială, demografie istorică şi 
chiar istoriografie, direcţii pe care neobositul 
cărturar le-a antamat îndelung şi cu deplină 
competenţă. Am avut şi personal ocazia de a 
mă referi la ele, în scurte analize privind 
dialectica socialului şi naţionalului, concretul 
expresiv, strategia recuperării, istoria ţărănimii 
ca istorie a muncii, chestiunea iobăgiei, 
afinităţile cu „noua istorie” ş.a. Fondul şi 
forma l-au preocupat în egală măsură pe 
neobositul cercetător al trecutului românesc, 
echivalat în bună măsură cu o istorie a muncii 
tăcute, a sudorii ţărăneşti, a strădaniilor de 
redresare naţională etc.  

Desigur, culegerea de autor din 1991 şi cea 
întocmită acum de Nicolae Edroiu, el însuşi 
reputat medievist şi cunoscător al problemelor 
Transilvaniei, se cuvine a fi parcurse împreună 
pentru a avea o imagine coerentă, dacă nu şi 
completă, a unei asemenea opere. 

Este încă un 
pas pe linia unei 
restituţii integrale, 
aşa cum se cade în 
cazul marilor îm-
pliniri cărturăreşti, 
ca aceea învederată 
de scrisul lui David 
Prodan.  

Ultimele texte din volum, despre G. 
Şincai, G. Bariţiu, C.C. Giurescu, N. Iorga, 
scrise ocazional, sunt poate şi cele care 
stârnesc un interes mai larg, dat fiind că se 
plasează în alt registru decât cel al istoriei 
sociale, referindu-se la mari momente ale 
istoriografiei române. Ceea ce savantul 
clujean mărturisea la un moment dat despre 
N. Iorga se poate spune şi în cazul său: 
„Totdeauna l-am citit greu, meditativ, copleşit 
de avalanşa ideilor şi aglomerarea stilului său, 
totdeauna m-am simţit mic, mic ucenic, 
intimidat în faţa dimensiunilor sale” (p. 484). 

Un asemenea îndemn la ucenicie 
riguroasă şi simpatetică se degajă şi din opera 
lui David Prodan, latifundiu imens, a cărui 
explorare se află abia la debut. Un debut 
exemplar, judecând anume după volumul de 
scrieri istorice din seria cărţilor de căpătâi a 
Academiei Române. 

 

Alexandru ZUB 
 
1 David Prodan (1902-1992). Scrieri istorice, ed. 

îngrijită de prof. dr. Nicolae Edroiu, membru 
corespondent al Academiei Române, Bucureşti, Ed. 
Academiei Române, 2012, 512 p. + ilustraţii. 

întâlniri de destin 

întrebări şi răspunsuri 
ANTICOMUNISMUL DE ZIUA A ŞAPTEA 

Scrisoarea a doua către Dorin Tudoran 
Şi anume chiar de cei care l-au pus ambasador şi, ulterior, au 

pus-o şi pe văduvă consul general în Canada! Ştiu că, în ciuda 
scrisorilor tale publice, niciunul din domnii cărora te-ai adresat – 
Iliescu, Năstase, Meleşcanu, Măgureanu –, aflaţi în funcţii cheie 
în momentul morţii omului de ştiinţă, n-au suflat o vorbă. Poate o 
vor face acum? 

 
Un caz funambulesc: Virgil Tănase 

Iar dacă revenim la „colegii noştri, scriitorii”, dăm peste 
cazurile nu mai puţin complicate ale lui Virgil Tănase şi Nicolae 
Breban. Primul, din documentele ieşite până acum la vedere şi 
din lectura cărţii sale de memorii, Ma Roumanie, ar fi semnat un 
angajament de colaborare cu organele, pe care l-a denunţat şi nu 
i-ar fi dat curs. După aceea, l-a sprijinit pe Paul Goma în acţiunile 
sale de protest, a denunţat abuzurile şi crimele regimului, astfel 
încât acesta a decis suprimarea sa, ca şi pe cea a lui Paul Goma, 
prin intermediul agentului Moţu Haiduc, care s-a predat   
DST-ului francez şi a dezvăluit această afacere macabră. Ne 
amintim amândoi că afacerea a condus la anularea vizitei 
preşedintelui Mitterrand în România, fiind unul din semnele cele 
mai puternice ale izolării internaţionale a regimului Ceauşescu. 
Într-un fel, putem vorbi din acel moment despre „începutul 
sfârşitului”. Desigur, cazul Tănase are ceva funambulesc. Din 
propriile declaraţii, Dl Moţu Haiduc nu era ceea ce se cheamă un 
„executor” şi, totuşi, Pleşiţă i-a încredinţat asasinarea a două 
personalităţi proeminente ale exilului românesc de la Paris! De ce 
a procedat astfel, când putea angaja un asasin profesionist dintre 
teroriştii palestinieni sau libieni? Sau chiar pe Carlos „Şacalul”, 
adăpostit, antrenat şi sponsorizat de mai multe ori de Securitate. 
Dacă Dl Haiduc nu minte în privinţa trecutului dumisale, rămâne 
de luat în calcul o „legendare” a DST. Agentul român s-a predat 
pur şi simplu serviciilor franceze, iar acestea au construit 
povestea dublului asasinat comandat de Pleşiţă, pentru a aduce 
argumente şi mai puternice anulării vizitei lui Mitterrand în 
România ceauşistă. Cum D-nii Tănase şi Haiduc (acum, 
Leforestier) sunt în viaţă şi cum au trecut aproape 25 de ani de 
atunci, poate ar fi bine să ne lumineze. 

 
Breban – un gust amar... 

Cazul Breban este mult mai complicat întrucât cronologia 
este inversă! În 1971, a denunţat „revoluţia culturală” ceauşistă în 
presa internaţională, a demisionat din CC al PCR şi de la 
conducerea „României literare”, principala publicaţie a „Uniunii 
Scriitorilor”. În 1977, a încercat să intermedieze între Paul Goma 
şi regim, asigurându-i acestuia o audienţă la Cornel Burtică, 
secretar al CC al PCR. Nu-mi dau seama în ce calitate, D-Sa 
fiind în acel moment un scriitor particular, ca să spun aşa. 

 

(secvențe) 
 

Admirabila Doina Cornea 
Master, în prima scrisoare pe care ţi-am adresat-o, am făcut 

între altele şi o listă a puţinilor disidenţi şi opozanţi din vremea 
regimului de tristă memorie, îndeosebi de după 1975, an din care 
orice gest şi orice mişcare de protest ar fi avut un document 
internaţional de la care să se revendice, prin care să-şi apere 
demersul. Mă refer la Acordul Final al Conferinţei de la Helsinki, 
semnat şi de Nicolae Ceauşescu în numele României, în care 
celebrul „coş trei” se referea la respectarea drepturilor omului de 
către ţările semnatare. De ce au semnat ţările comuniste un 
asemenea document? Din calcul. Documentul recunoştea de fapt 
status quo-ul din Europa, deci existenţa „legală” a regimurilor 
comuniste. Lista mea de disidenţi şi opozanţi nu este una foarte 
lungă. De bună seamă că din „motive obiective”, în primul rând, 
dar şi din pricina unor capricii ale memoriei mele! Centrat mai 
mult pe categoria scriitori, am uitat să menţionez admirabila 
activitate de rezistenţă a Doamnei Doina Cornea, solitară şi 
întinsă pe aproape întreg ultim deceniu, cel mai sinistru, al 
regimului comunist. Scrisorile D-Sale în apărarea drepturilor 
omului, cele în care condamna operaţiunea de distrugere a satelor 
româneşti, publicate în presa internaţională şi difuzate la „Europa 
Liberă”, interviurile pe care, cu enormă dificultate, reuşea să le 
acorde aceleiaşi prese, ne-au întărit pe mulţi, iar pentru unii, 
foarte puţini, au servit drept exemplu de atitudine civică şi 
politică. Dacă în cazul Doamnei Cornea este vorba despre 
lapsusul meu de neiertat – şi pe care nu mi-l iert! –, în alte cazuri 
situaţia este mult mai complicată. 

 
Cazul Mihai Botez 

Să ne gândim la situaţia remarcabilului matematician Mihai 
Botez. Pe de o parte, avem scrisorile şi interviurile sale în care 
denunţa erorile şi abuzurile sistemului, memoriile extrem de 
critice adresate conducerii de partid şi de stat, „strămutarea” sa la 
Tulcea, iar pe de altă parte, există documente, precum cele 
depistate de tine în propriile tale dosare de urmărire, care denotă 
o suspectă „amabilitate” faţă de organele de represiune. Cazul 
este, într-adevăr, unul complicat şi ar fi necesară o desecretizare a 
tuturor documentelor din arhive ca să aflăm exact cum au stat 
lucrurile. Păstrarea confuziei nu ajută nimănui, nici clarificării 
trecutului, nici memoriei dispărutului. Dar desecretizarea 
dosarului său este necesară şi din pricina acuzaţiilor pe care 
le-a adresat văduva împotriva autorităţilor momentului, că 
Mihai Botez ar fi fost asasinat! 
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  CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR  

de la top la ioanid 
 

Există, în natură, coincidenţe şi compensaţii stranii? Există. În anul 
(1937) când, la Iaşi, a murit G. Topîrceanu, se năştea un alt poet, menit, 
parcă a-i lua locul: Ioanid Romanescu. Dar asta nu-i nimic: Topîrceanu s-a 
născut pe 20 martie (1886), Ioanid a murit tot pe 20 martie (1996). Precum 
se vede, fiecare dintre ei a trăit puţin: 51 de ani Topîrceanu, 59 – 
Romanescu. Nu forţăm, căutând  similitudini, poezia lor este complet 
diferită. Ii apropie o anume boemie şi câteva hobby-uri, între care pescuitul. 
Dacă Top a avut o singură soţie, pe care a părăsit-o, spre a se muta la Iaşi 
şi a-i duce trena duduii Otilia (Cazimir), Ioanid a încununat, prin ani, trei graţii 
feminine – Liliana, Maria, Camelia – care s-au dovedit a fi nişte îngerese, 
atâta timp cât au suportat hachiţele poetului, modul lui de a fi „de-a hoarţa”, 
„cu patimă în toate”.   

Şi încă una: în anii formării sale – şi ai derutelor specifice acestei etape 
– tânărul poet din Voineşti se duce, întru confruntare şi confirmare, la nimeni 
altcineva decât la duduia Otilia, cea mai pregnantă voce lirică, atunci,    
dintr-un Iaşi literar în crepuscul. Duduia, septuagenară, îl ascultă uimită 
(„Spunea versurile cald, nuanţat, cu un fel de suferinţă delicată, dar şi cu o 
amară duşmănie”.) şi-l călăuzeşte, la fel de delicat, „spre sine însuşi”. 
Debutul editorial al lui Ioanid Romanescu (Singurătatea în doi, 1966) este 
însoţit de gestul ei solidar.  

Îi mai apropie, pe Top şi pe Ioanid, notorietatea, fulminantă – a lui Top, 
care ştia a-şi regiza apariţiile publice: purta pantofi cu tocuri (ca să pară mai 
înalt), era întotdeauna impecabil îmbrăcat (după moda vremii), compunea din 
timp câteva catrene, pe care le servea ca dedicaţie... spontană duduiţelor ce-i 
doreau autograful. Ioanid, şi el, afişa o anumită solemnitate vestimentară, în 
împrejurări publice, în rest, se îmbrăca şi se comporta „ca o hahaleră”.  

Într-o carte evocatoare, apărută în urmă cu câţiva ani (Ioanid Romanescu 
în amintirile contemporanilor), unde Lucian Vasiliu se miră primul de aceste 
stranii coincidenţe, unii dintre „contemporani” sunt şocaţi  să-l descopere pe 
intempestivul poet sub înfăţişarea unui „om fără însuşiri”: „Un bărbat de statură 
mijlocie, puţin smolit, cu o căutătură ciudată (...) Purta un sacou demodat  
care-i amintea de un eveniment literar, o pereche de pantaloni se lega de nu 
ştiu ce întâmplare, în schimb pantofii erau mai întotdeauna buni...” (George 
Bădărău) La prima lor întâlnire, Nichita Danilov îl confundă (sau se face..) cu 
portarul instituţiei. Dar la şezători literare, acelaşi Ioanid, fie oricum îmbrăcat, 
smulgea ropote de aplauze, nu doar datorită forţei poeziei sale, ci şi forţei de a 
spune, de a comunica. Ioanid nu citea, ci recita, cu patetism, cu creşteri şi 
descreşteri de ton (de la strigăt la şoaptă) demne de un mare actor. Nimeni 
nu-l putea concura (dintre ieşeni), ca impact public, şi dacă aveai ghinionul de 
a-i urma la microfon, erai sortit unei palide recepţii... 

Cum o fi recitând Topîrceanu? Îmi imaginez că era eclactant, din 
moment ce făcea săli pline şi stârnea o emulaţie (feminină, îndeosebi) 
contagioasă. Zice Demostene Botez, amicul în casa căruia a locuit: „ Dacă 
la vreo șezătoare literară apărea pe scenă Topîrceanu, sala izbucnea 
spontan în aplauze. Dar nu în aplauze reci, care manifestă o admirație 
cerebrală, ci un joc zglobiu al mâinilor, mărturie de mulțumire și plăcere...” 

Lui Ioanid cred că nu-i displăceau „aplauzele reci”, „admiraţia 
cerebrală”, care să fie provocate de poezia, nu de prezenţa lui. Cum 
remarcă şi poetul-doctor Ion Hurjui, „Ioanid nu-şi dădea silinţa să fie 
agreat”. În aceiaşi ani, când şi „doctorul poeţilor” o frecventa (inclusiv 
din motive medicale) pe duduia Otilia, aceasta i-a mărturisit  oarecarea 
spaimă pe care i-o provoca intempestivul poet, începând de la faptul   
că-şi scria versurile, cu  litere-hieroglife, pe nişte suluri de hârtie, până 
la schimbările bruşte de comportament. Doctorul poeţilor a asigurat-o că 
totul e normal în această anormalitate şi-au convenit împreună că au 
de-a face cu unul din rarii poeţi ai Iaşilor. 

Peste vreo două decenii, „intempestivul” – redactor de poezie la 
„Convorbiri literare” – şi-a jucat mai ceva ca Hamlet nebunia... Într-o zi  a 
făcut scandal că i s-a furat paltonul (din redacţie!), în altă zi – că i s-au 
furat manuscrisele... Eu însumi – care jucam şah cu el aproape zilnic – 
am primit o scrisoare (prin poştă!), pe care n-o pot reproduce, şi care m-a 
lăsat într-o dungă, privind echilibrul psihic al „bietului Ioanide”. Periodic, se 
interna la Spitalul 9, din Bucureşti. Totul era regizat „artistic”, spre a duce 
spre o mult dorită, de către poet, pensionare medicală. Ceea ce s-a şi 
întâmplat. Adevăru-i că Ioanid era într-o ebuliţie fantastică, iar programul 
redacţional, alte ispite şi, poate, premoniţia unei relativ repede disoluţii    
l-au determinat să vadă, cu spaimă, dilatarea timpului – cum îşi şi 
intitulează un volum emblematic. 

Ziceam, altădată, că un poet devine semnificativ din momentul în care 
versuri de-ale lui intră în gura lumii literare, sau chiar se folclorizează. 
Fiecare generaţie are liderii şi idolii ei. La Iaşi (şi în împrejurimi) nu exista 
poet care să nu-ţi recite spontan o poezie, o strofă – sau doar un vers – 
de Topîrceanu, de Labiş, de Lesnea, de Dan Laurenţiu, de Mihai Ursachi, 
de Ioanid Romanescu. În cartea evocatoare de care aminteam – şi în alte 
împrejurări – este deplâns, ici-colo, conul de umbră în care ar fi intrat 
poezia în genere, poezia lui Romanescu în mod special. Dar există viaţă 
şi într-un con de umbră şi chiar de acolo poate erupe o nouă voce lirică. 
Într-un recent articol, Nichita Danilov puncta faptul că, în demersul celei 
mai tinere generaţii e de depistat un fel de „restaurare” a limbajului poetic 
care uzitează câteva „arme” din „arsenalul” lui Ioanid Romanescu. Asta, 
fără să-l fi citit pe cel ce a scris Şcoala de poezie şi crezându-se 
inventatori ai roţii... Cât despre coincidenţele şi compensările sugerate de 
mine aci, acestea au fost făcute doar pentru a vă readuce în atenţie 
poezia: a lui Topîrceanu, a lui Romanescu, a oricui... 

 

Nicolae TURTUREANU 

Spovedanie pentru învinşi, chiar prin titlu, 
exprimă dezacordul lui Istrati şi a tuturor celor 
nemulţumiţi de modul în care autorităţile sovietice 
(Stalin) au pus în practică ideile comuniste formulate 
de Lenin. În URSS „nu mai suflă astăzi decât vântul 
rece al egoismului, care îngheaţă viaţa”. 

 

 

 

 

François Furet afirmă, în lucrarea Trecutul unei iluzii, eseu 
despre ideea comunistă în secolul XX (Humanitas, 1995), că 
scrierea lui Panait Istrati, Spovedanie pentru învinşi, exprimă 
„drama afectivă a ruperii de comunism, aşa cum o trăieşte 
autorul.” Aşa să fie oare? Pornind de la considerentul că, din 
când în când, rezultatele cercetărilor, mai ales dacă trezesc 
îndoieli, trebuie reexaminate, am procedat întocmai. 

În abordarea raporturilor dintre Panait Istrati şi comunism, 
istoria şi critica literară au conturat, chiar şi după 1989, o 
imagine sumară (de suprafaţă) şi lipsită de nuanţe. Cauzele? 
Necunoaşterea aprofundată a faptelor istorice şi metodologia 
defectuoasă ce acordă prioritate, aproape exclusivă, elementelor 
literare, deşi faptele istorice şi-au pus amprenta puternică asupra 
vieţii şi operei  scriitorului. Ne propunem aci să adâncim şi să 
nuanţăm cunoaşterea poziţiei lui Panait Istrati faţă de comunism 
în genere şi faţă de regimul comunist (bolşevic) instalat în 
Rusia, din 1917, în special. 

Aderenţa lui Panait Istrati la ideile socialiste şi mişcarea 
sindicală dinainte de 1917 nu mai trebuie demonstrată. Prin 
apartenenţa sa socială, experienţa de viaţă şi structura 
temperamentală, Istrati era predestinat partizanatului ideilor 
social-democrate. Mai mult, el afirmă cu claritate că 
nedreptăţile sistemului capitalist au generat bolşevismul şi că el 
este bolşevic. (p. 754) Dar un bolşevic lucid, care şi-a dat seama 
că transpunerea în practică a ideilor comuniste în URSS, de 
către Stalin, nu corespunde idealului teoretic formulat de Lenin. 
Aflat în Franţa, Istrati s-a familiarizat cu această orientare 
datorită contactului cu Cristian Racovski (ambasadorul URSS 
la Paris), Marcel Body şi Boris Souvarine, susţinători ai 
„Opoziţiei de stânga” din URSS. (p. 754)  Această grupare a 
Opoziţiei fusese  constituită de Troţki, pentru a combate linia 
politică impusă de Stalin, la Congresul al XIII-lea al Partidului 
comunist (bolşevic) din URSS – mai 1924 (construirea 
socialismului într-o singură ţară şi continuarea N.E.P-ului). 
Troţki se pronunţa pentru „revoluţia permanentă” (revoluţia 
bolşevică mondială), renunţarea la n.e.p. şi industrializarea 
forţată. „Opoziţia de stânga” era o variantă de extremă stânga a 
comunismului şi a fost cunoscută mai mult sub numele de 
troţkism. Panait Istrati nu a sesizat deosebirile teoretice dintre 
cele două curente, stalinism şi troţkism, şi nici îndârjirea cu care 
competitorii s-au implicat în lupta pentru putere, cu scopul de a 
şi le impune. El considera că totul se reducea la o simplă 
sciziune produsă de moartea lui Lenin, ambele tabere fiind 
preocupate să aplice cu fidelitate ideile acestuia, nu să le 
„îmbogăţească.” (p. 772) 

În Spovedanie pentru învinşi, Istrati relatează in extenso 
cum, în timpul primei sale vizite în URSS (15 oct. – dec. 1927), 
nu a sesizat această discrepanţă dintre idealul teoretic şi 
transpunerea sa în practică, fiind copleşit de festivismul afişat 
de gazde (sărbătoreau 10 ani de la victoria revoluţiei bolşevice). 
Se justifica astfel pentru faptul că nu trecuse încă din acel 
moment de partea troţkiştilor, deşi staliniştii luau primele 
măsuri de reprimare împotriva acestora: Troţki a fost exclus din 
P.C.(b) la 12 nov. 1927, iar Cr. Racovski fusese rechemat din 
postul de ambasador al URSS la Paris (oct. 1927). 

În martie 1928 Istrati soseşte pentru a doua oară în URSS, 
din proprie iniţiativă, scrie el, deşi, având în vedere grupul 
parizian troţkist pe care îl frecventa, putem avea îndoieli asupra 
afirmaţiei. (Dubii susţinute şi de faptul că a venit 
însoţit/impulsionat de prietena sa evreică? Prima soţie era 
evreică şi e cunoscută solidaritatea evreiască a troţkiştilor). 
Kazantzakis cu soţia, comunist stalinist notoriu, 
necompromis ca Istrati prin prietenia cu troţkişti, au fost 
luaţi probabil pentru acoperire.

 

PANAIT ISTRATI. NEVOIA DE NUANŢE 

Scriitorul a fost primit cu respectul cuvenit unei mari 
personalităţi culturale, simpatizante a bolşevismului. Gazdele i-au 
oferit posibilitatea de a-şi afirma talentul şi de a câştiga bani, prin 
scrierea scenariului unui film, Domniţa din Snagov, în clima 
blândă a Crimeii, ţinându-l departe de Moscova îngheţată, dar şi 
de cunoaşterea  fricţiunilor dintre cele două grupări aflate în 
luptă pentru putere. Terminarea scrierii scenariului şi intenţia lui 
Istrati de a ajunge – unde nu voiau gazdele – la Moscova, poate 
şi unele poziţii protroţkiste ale lui Istrati, „înregistrate” de gazde, 
au tensionat raporturile. Lui Istrati nu i se pune scenariul în 
producţie (deşi i se plăteşte) şi ajunge la Moscova abia la 
începutul lunii mai 1928. Aici află măsurile represive luate de 
Stalin împotriva troţkiştilor: unora li s-a fixat domiciliu forţat 
(Troţki la Alma Ata, Rakovski la Astrahan), alţii erau arestaţi 
(Victor Serge la Leningrad) şi că „sunt considerat (de către 
Opoziţie, n.ns.) un semi-oficial, iar la oficiali ca un semi-
opozant.” (p. 816) Istrati se transformă în factor activ al 
raporturilor dintre stalinişti şi troţkişti, îşi manifestă pe faţă 
poziţia protroţkistă: scrie un articol în favoarea lui Victor Serge, 
dar nu i se publică. Ca un oriental autentic, recurge la „pile” şi ia 
contact cu unul din şefii GPU (Gherson, secretarul GPU. Prima 
scrisoare către GPU?). Ameninţând cu părăsirea URSS şi 
declanşarea unui scandal în Franţa, pe tema lipsei de libertate a 
presei şi arestării opozanţilor, pledează nevinovăţia lui Serge şi 
obţine eliberarea acestuia. Solicită şi i se acordă un „bilet de 
liber parcurs” prin URSS cu intenţia de a cunoaşte personal 
„realităţile din ţară” (după gândul autorităţilor staliniste), 
situaţia troţkiştilor (după gândul lui Istrati).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ajunge la Murmansk, cu intenţia de a vizita lagărul cu 
deţinuţi politici de pe insula Solovki, dar oficialii (sau vremea 
nefavorabilă?) îl împiedică. În RSS Moldovenească se 
întâlneşte cu dr. Ecaterina Arbore, fostă ministru al sănătăţii în 
RSSA Moldovenească, ajunsă în dizgraţia staliniştilor (fusese 
gazda din Bucureşti a lui Troţki, în 1913!),  iar la Astrahan, cu 
Rakovski. Se pare că voia să ajungă şi la Alma Ata, unde se 
afla Troţki, dar s-a răzgândit, din proprie iniţiativă ori sub 
presiunea autorităţilor staliniste. Presupunem că şi-a dat 
seama că numai o intervenţie la nivel înalt în apărarea 
troţkiştilor mai poate avea efect, deşi el pretinde că a renunţat 
la călătoria spre Vladivostok (Alma Ata?) întrucât „consider 
pierdută cauza pe care voiam s-o apăr.” (pp. 822, 836, 842, 
819) Totuşi va interveni pentru apărarea acestei cauze 
pierdute! Revenit la Moscova se adresează, din nou, 
„prietenului” din KGB, la 19 decembrie 1928 (a doua 
scrisoare către KGB, numită de Istrati angajament). Îşi afirmă 
„încrederea în Putere” (în stalinişti): „Relele actuale ale 
regimului sovietic sunt, în ochii mei, remediabile, cu condiţia 
să fie atacate.” Se arată rezervat faţă de troţkişti: „Nu cred 
deloc că această redresare incumbă opoziţia, aşa cum gândesc 
unii opoziţionişti obtuzi. Dimpotrivă, lăsată de capul ei, 
opoziţia este capabilă de erori şi mai grave.” Nerealist, Istrati 
se erija în arbitru al disputelor interne din Partidul comunist 
(bolşevic), formulând condiţii: „Nu văd decât un singur mijloc 
de ieşire din impasul critic actual: a) să se înceteze combaterea 
opoziţiei prin teroare; 2) dreptul la critică în partidul bolşevic; 
3) vot secret în alegerile din partid”. Statuându-şi propria 
poziţie, Istrati cerea „să-mi îngăduie să spun ceea ce-i rău”, în 
URSS, ameninţând că în caz contrar „mă simt obligat să 
părăsesc Rusia şi dincolo (în Franţa, n.ns.), va trebui să 
vorbesc sau să înghit laudanum, când voi fi la Paris”. (p. 845) 

S-a ajuns astfel la un acord temporar, de suprafaţă, între 
stalinişti şi Istrati. Acest intermezzo paşnic a durat până la 
începutul lunii februarie 1929, când s-a declanşat afacerea 
Rusakov, în derularea căreia ambele părţi s-au acuzat de 
încălcarea înţelegerii stabilite. 

Socrul lui Victor Serge, Alexandru Ivanovici Rusakov, 
evreu, susţinător al lui Troţki, era demascat de un ziar din 
Leningrad ca „duşman al orânduirii proletare”. Alertat de 
Victor Serge, Panait Istrati îi ia apărarea lui Rusakov (1-6 
febr.) prin articole publicate în presa sovietică (cenzurate), 
ceea ce se încadra în „convenţia” sus amintită, dar şi în presa 
străină, ceea ce o încălca, ba chiar şi prin intervenţie directă la 
şeful statului, preşedintele Mihail Ivanovici Kalinin. (pp.847, 
863, 871)  Fiind pe picior de plecare din URSS, Panait Istrati 
a lăsat lucrurile aparent rezolvate şi a ajuns la Paris pe 15 
februarie 1929. Tensiunea mocneşte un timp, după care 
reizbucneşte cu putere şi ia amploare internaţională. 
Autorităţile sovietice (staliniste), nemulţumite de reacţia 
excesivă a lui Istrati (continuată poate şi după ce a ajuns în 
Franţa), au admis publicarea în „Literaturnaia gazeta” (29 
aprilie 1929) a unui articol intitulat Istrati cu două feţe. 
Ziarul central al PC bolşevic, „Pravda” (1 iunie 1929) menţine 
acuzaţia contra lui Rusakov ca element antisocial. (Este 
arestat Victor Serge. Fiica lui Rusakov, Liuba, soţia lui V. 
Serge, a recunoscut că soţul era implicat într-un complot 
antibolşevic, fapt pe care Istrati îl trece sub tăcere, n.ns.). 
Panait Istrati scrie procurorului RSF Ruse că familia 
Rusakov e nevinovată şi vrea să fie arestat împreună cu 
ea (1 iulie 1929). (p. 872).  

 

Traian D. LAZĂR 
 

(continuare în pagina 22) 
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Până mai ieri, dar, desigur, între oamenii cu adevărat culţi, să 
te ferească Dumnezeu să-ţi fi auzit urechile, de la binevoitori (!), 
că cineva a spus despre tine că eşti versatil sau, mă rog, că te 
caracterizezi prin versatilitate! Pentru secolul trecut, putem aduce 
uşor mărturia dicţionarelor. După August Scriban, de exemplu, în 
vestitu-i op intitulat Dicţionaru limbii romîneşti (Iaşi, 1939), a fi 
versatil însemna, nici mai mult, nici mai puţin, decât că eşti 
„schimbăcios, nestatornic, venal, care se schimbă după interes”, 
versatilitatea fiind, în consecinţă, „caracteru de a fi versatil, fapta 
de om versatil”. Lexicografic, lucrurile nu s-au schimbat până 
mult mai încoace: într-un tom destul de recent apărut (2002) din 
Dicţionarul Academiei, citim: „(Despre oameni) Care este lipsit 
de consecvenţă, de fermitate în opinii, în atitudini etc.; inconstant, 
nehotărât, nestatornic, schimbător”, citatele ilustrative în acest 
sens fiind excerptate din scriitori diverşi, de la Iacob Negruzzi la 
Blaga, după aceeaşi sursă versatilitatea fiind „faptul, însuşirea [!] 
de a fi versatil, lipsit de consecvenţă, de fermitate în opinii...”. 
Despre Iorga, de exemplu, cineva scria, mai de bine, mai de rău, 
că era „foarte sentimental şi susceptibil, copilăreşte vanitos”, 
„versatil prin trecerea supărării, fiind în fond incapabil de ură”.  

Să vedem ce reprezentare au contemporanii despre 
cuvintele în discuţie, mitraliind internetul; recurgem, în 
primul rând la enunţuri eminamente seductive, cum sunt 
cele din textele publicitare. O firmă îşi laudă produsul ca 
fiind o „instalatie versatila, destinata atat sablarii comerciale 
(indepartare de rugina de pe suprafete metalice), cat si 
curatarii atat a metalelor, cat si a betoanelor” (respectăm 
întru totul originalul!). Iată şi un fragment dintr-un imn 
închinat celui mai bun Garaj: „un loc versatil unde acum 
mesteresti ceva, iar in urmatorul minut poti sa-ti inviti 
vecinii la o bere”.  

Ne întoarcem la substantiv. Tot o firmă, specializată de 
data aceasta în excavaţii, declară că „îşi demonstrează 
versatilitatea şi în domeniul amenajărilor hidrografice”, 
folosind utilaje „potrivite pentru diferite lucrări pe lângă sau 
în apă” (menzimuck.ro; se poate observa că, pentru 
receptarea noastră critică, textul este compromis şi prin 
folosirea greşită a unui alt neologism; fiindcă ştim cum ar 
trebui să fie amenajările (adică hidrologice sau hidrotehnice, 
nu înscrise pe o hartă). 

Dar ne putem referi şi la alte realităţi: „Noul RAV4 (un 
automobil) dispune de asemenea de un interior caracterizat de 
versatilitate si confort”, sau, şi mai şi, „în cadrul evenimentului 
(unul... monden) „conceptul de versatilitate a fost explorat atat la 
nivelul machiajului, cat si al vestimentatiei”. Unde mai pui că 
„actorul, prin natura meseriei... trebuie sa fie un tip versatil”. Şi, 
probabil, e destul! 

Ce s-a întâmplat? Şi secolul trecut al limbii române, în materie de 
neologisme, s-a caracterizat prin benefica influenţă a francezei, iar 
dicţionarele, în mod justificat, preluau (şi mai preiau) chiar definiţiile 
unor astfel de împrumuturi din dicţionarele „limbii surori”, lămurind 
împrumuturile prin enunţuri de împrumut. 

Iată cum, onest, îşi dezvăluia metoda August Scriban 
(evidenţierea prin cursive îi aparţine autorului): „Ce-am găsit la alţii 
şi mi-a plăcut mie am luat şi am turnat aproape neschimbat în 
dicţionaru meu. Astfel, ca un omagiu pentru cultura franceză, am 
tradus din Larousse cuvînt cu cuvînt definiţiunile ştiinţifice şi altele, 
ceia ce l-a făcut pe un ignorant invidios să susţină că-l «plagiez pe 
Larousse»! O, sancta simplicitas! ... De ce să fi schimbat 
zădarnic ceia ce am găsit bun?” (fireşte, la astfel de omagieri 
recente în materie de exegeze nici Scriban n-ar fi subscris, ba 
a şi protestat violent când unii i-au adus atare cinstiri, 
plagiindu-i contribuţiile etimologice!).  

 

Dar, după cum prevestea Costache Negruzzi, într-o scrisoare 
din 1838 către Asachi, până la urmă am devenit şi... anglomani: 
„Aşadar, am fost pe rând turcomani, grecomani sau Domnul ştie 
ce încă; acum, din mila lui Dumnezeu, sântem franţezomani; 
poate curând vom trece Manha în vrun balon aerostatic şi atunci 
ne vei vedea anglomani”. N-a fost nevoie însă de respectivul 
vehicul ovoidal, căci s-a prăbuşit sfera globalizării peste noi. 
Aici nu ne interesează însă anglo-saxonismele pure 
împrumutate, ci mult mai primejdioasele împrumuturi pentru 
confortul intelectual al celor mai în vârstă dintre noi, care, de 
exemplu, au folosit sau mai folosesc termeni împrumutaţi din 
franceză cum sunt versatil, (a) aplica, (a) captura şi captură sau 
multe altele cu sensurile „clasice”, general cunoscute, prezente 
şi în fondul latino-romanic al limbii lui Shakespeare. Pe care, 
însă, cei de peste Canalul Mânecii le-au folosit exclusiv sau 
prioritar (şi) cu alte semnificaţii decât urmaşii foştilor cuceritori 
normanzi de la 1066. Din această cauză, valul înnoitor din 
ultimele două decenii impune în comunicarea curentă, mai ales a 
celor tineri, uzuri măcar aparent ciudate, după cum urmează: 
„Am aplicat pentru un «credit Asigurat» la banca 
dumneavoastră”; „Chiar daca ai mai aplicat, nu ezita sa vii din 
nou la interviu!”; „Aplicarea pentru un job în Germania...”. Şi: 
„un fotograf a capturat imagini spectaculoase ce surprind aurora 
boreală”; „NASA a capturat imagini cu o stea roşie gigant 
înghiţită de o gaură neagră”; „GIFYO poate să realizeze o 
imagine animată capturată prin intermediul webcam-ului”. Sau: 
„Realizarea capturilor de imagini şi aplicarea efectelor cu 
Screenshot Captor portabil”; „Un program pentru captură de 
ecran, foarte uşor de folosit”; „Captură video de pe net”. Să mai 
adăugăm un termen folosit la marea siguranţă cu un sens special 
după engleză, divizie. În Iaşi este o firmă „Banca Transilvania. 
Divizia pentru medici” (existând „pachetul Specialist destinat 
medicilor specialişti, prin Divizia pentru Medici de la Banca 
Transilvania”). Vezi, apoi, aiurea, „Divizia pentru farmacii. 
Bauerfeind”, după cum s-au înregistrat şi „Proteste la Divizia 
Petrochimică Bradu de la Piteşti, divizie a Oltchim”.  

De unde şi cum? Iată cazul modelului direct al versatilului 
pozitiv, ce va fi fost preluat într-un enunţ citat mai sus: „ Toyota: 
New RAV4 EV Is Most Practical, Versatile and Convenient 
EV”. Dacă mai stăm pe gânduri, să vedem ce ne spun îndreptare 
lingvistice de limbă engleză: „In terms of versatility and variety, 
it’s got no rival”. Limpede! 

Derobarea puristă nu ţine, căci, după cum bine considera 
Grigore Alexandrescu, în Satira duhului… Dumisale, „Astăzi 
chiar şi copiii ştiu jocurile toate, Veacul înaintează”. Deci, 
lăsând deoparte sensurile din enunţuri tehnice ale substantivului 
la care ne referim în continuare, putem admite ca bine ţintită o 
formulă de apreciere a unui vizitator, cuprinzând următoarea 
mărturisire: „În muzeu am văzut o bucată din copacul în care 
Ştefan cel Mare a tras cu arcul, pentru a alege locaţia mănăstirii 
Putna”, respectivul, dotat cu fire poetică, fiind cucerit şi de 
„locaţia de vis a monumentului de cult”. 

De aceea, fini versatili de acum, nu ne mai mirăm când 
aflăm că „Noua locatie de veci a decedatului (R.P.) se situeaza 
in cimitirul Westwood Village Memorial Park din Los Angeles, 
care «gazduieste» numeroase oseminte celebre ca cele ale lui: 
Dean Martin, James Coburns, Roy Orbison, Truman Capote, 
Natalie Wood sau Farrah Fawcett” (stirifeldefel.ro/, sub titlul 
46-milioane-de-dolari-un-loc-de-veci-langa-marylin-monroe).  

Pe când şi oferta pentru pelerinaje la Locaţiile Sfinte (Israel, 
Muntele Athos, Muntele Sfânt, Ţara Sfântă)? 

 

Stelian DUMISTRĂCEL 

 T R E B U I E  SĂ  F I M  V E R S A T I L I ,   
CĂC I  V E A C U L  Î N A I N T E A ZĂ !  

                 
  

CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII   

„Să nu mai vorbim 
despre Limba 

Română, pur și 
simplu, s-o vorbim” 
 

La Academia de Ştiinţe a Moldovei a avut loc 
Şedinţa festivă, în cadrul căreia scriitorul, istoricul literar, 
membru de onoare al  Academiei Române, Nicolae 
Dabija a susţinut prelegerea academică „Partea noastră 
de veşnicie – Limba Română”. Evenimentul i-a avut 
drept invitaţi pe Mircea Snegur, primul Preşedinte al 
Republicii Moldova, Chiril Lucinschi, preşedinte al 
Comisiei parlamentare, Marius Lazurcă, Ambasadorul 
României în Republica Moldova şi alţi şefi ai misiunilor 
diplomatice acreditate în Republica Moldova, rectorii 
instituţiilor de învăţământ superior din Republica 
Moldova, reprezentanţii uniunilor de creaţie şi asociaţilor 
profesionale din Republica Moldova, distinşi oameni de 
cultură. „Pentru întreaga comunitate ştiinţifică Sărbă-
toarea Naţională „Limba Noastră cea Română” este un 
motiv de bucurie de mare izbândă”, a declarat în 
cuvântul său inaugural preşedintele AŞM, acad. 
Gheorghe Duca, sărbătoarea în sine fiind un indicator al 
faptului că Limba este o dimensiune importantă a 
identităţii unui popor, alături de simboluri, trecutul istoric 
şi cultural. Preşedintele AŞM a menţionat că în această 
zi mai mult ca niciodată „suntem mai aproape de 
cuvânt, mai aproape de Limba Română”. Academia de 
Ştiinţe, a subliniat acad. Gheorghe Duca, s-a văzut 
nevoită să combată teorii aberante şi să lupte cu cei 
care se încăpăţânează să inventeze o nouă limbă. 
Academia de Ştiinţe a Moldovei, încă în 1994, şi-a 
reiterat poziţia faţă de acest subiect şi a încercat „să îi 
lumineze pe toţi cu lumină dreaptă”, vorba lui Mateevici, 
afirmând că în Republica Moldova se utilizează limba 
română şi punctum, vorba lui Mihai Eminescu. 
Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti a 
transmis un mesaj cu prilejul sărbătorii „Limba Noastră 
cea Română”, în care se menţionează, între altele, că 
„în istoria neamului nostru, ziua de 31 august reprezintă 
un moment important în procesul de recuperare nu doar 
a independenţei, ci şi a identităţii noastre naţionale. De 
la tribuna înaltului for ştiinţific, scriitorul Nicolae Dabija a 
susţinut tradiţionala prelegere intitulată „Partea noastră 
de veşnicie – Limba Română”, care a fost ascultată cu 
emoţie de distinsul auditoriu. Discursul profund şi de 
mare angajament rostit de Nicolae Dabija a fost 
întrerupt în repetate rânduri de aplauze îndelungi. 
Conferinţa prezentată de la tribuna Academiei de Ştiinţe 
a însemnat un credo argumentat despre importanţa 
limbii în destinele neamului, adresat generaţiilor care 
vor veni, un testament pentru urmaşi. La  ora actuală, a 
precizat Nicolae Dabija, „limba vorbită de basarabeni 
are cele mai multe denumiri din lume. I se zice: limbă de 
stat, limbă oficială, limbă naţională, limbă maternă, 
limbă moldavă, limbă strămoşească, limbă natală, limbă 
de instruire, limba noastră, limba lui Eminescu, limba lui 
Vieru, limba clasicilor, limba părinţilor, limba 
Moldovei…Şi asta – numai ca să nu i se spună pe 
nume. Iar numele ei este unul: Limba Română”. Cel 
mai mare elogiu, un elogiu zilnic, pe care-l putem 
aduce limbii noastre este să o vorbim corect şi să-i 
cucerim bogăţiile.  

 

(cf. site-ului Academiei de Științe a Moldovei) 
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aperto libro 
 

V O C E A  
U M A N I S M U L U I  

 
Cu ani în urmă apărea Introducere în ecosofie, o carte semnată de Toma George 

Maiorescu. După titlu, cercul celor interesaţi de lectura ei nu părea a tinde spre un 
diametru prea mare, din moment ce sfera ecosofiei priveşte relaţia noastră cu realitatea 
şi cu ceea ce este dincolo de realitate, conştienţi fiind de ideea că aprofundarea 
cercetării interconexiunilor care duc la multiplicarea necunoscutelor rămâne ca un ceva 
prea abstract şi îndepărtat de existenţa omului obişnuit. Eu însumi am răsfoit volumul 
cu reţinerea celui ce aprioric se îndoia de o nouă teorie, ca atâtea altele, ce nu poate 
aduce uşor schimbări pragmatice în viaţa noastră. Încet, încet însă am intrat în miezul 
ei, descoperind că am în faţă o carte care ar trebui citită de foarte mulţi pentru că 
„viziunea coerentă, unitară, holistică a societăţii umane, a naturii şi a Universului, a 
corelaţiilor acesteia, a mecanismelor interioare şi a finalităţii lor” ar crea cadrul unei 
regândiri a sensului vieţii fiecăruia dintre noi. Totul pleacă de la analiza celor cinci 
principii fundamentale: om-om, om-societate, om-natură, om-univers, om-sine, într-o 
totalitate care intergrează părţile iar fiecare parte include totalitatea. 

Să le luăm pe rând, având grijă să nu ne împotmolim în interpretări prea filosofice 
şi ştiinţifice. Nu înainte de a da definiţia cea mai clară a termenului de ecosofie, aşa 
cum de altfel a încercat şi autorul în amplul său demers introductiv, precizând: Ecosofia 
consideră valoarea omului în funcţie de efortul său ca, dincolo de organizarea vieţii în 
spaţiul fizic, spiritualitatea lui să se întruchipeze ca un stil de viaţă, în deschiderea 
pentru frumos, bine şi adevăr, în sensibilitatea faţă de natură şi în tendinţa de integrare 
în Univers. Dimensiunea spirituală a existenţei, ineluctabilă tocmai pentru că omul nu 
este o „specie încheiată”, ci într-o continuă perfectibilitate luminată de dragoste, se 
constituie într-o valoare supremă. Cu alte cuvinte, bazele Ecosofiei sunt aşezate la 
confluenţa ştiinţelor naturii şi umanismului cu revelaţiile meditaţiei filosofico-spiritualiste. 
Şi mai simplu spus: lupta între omul biologic şi cel spiritual trebuie să se finalizeze într-o 
integrare armonioasă. Cum? Printr-o recuperare a umanului – psihică, culturală, 
socială, spirituală şi cosmică.  

O întrebare care, pe drept, se naşte: ce este proteic şi ce este stabil constituit în 
Ecosofie? Nu cumva sentimentul de integrare în aceste relaţii fundamentale este o 
utopie, cum se poate ajunge de la o teorie ideală a existenţei omului la realizarea 
pragmatică a sistemului de convieţuire armonioasă? O întrebare veche care încă nu   
şi-a aflat răspunsul în planul realităţii. Şi totuşi, au fost şi sunt oameni care meditează şi 
caută căile spre o viaţă demnă impusă de condiţia celui care semnifică şi reprezintă 
suprema valoare. Dezmărginirea omului, adică sentimentul trăirii integrate a libertăţii, ar 
fi probabil cea mai importantă victorie a confluenţei drumurilor de cunoaştere în doctrina 
globalistă a mileniului III. Iată câteva idei şi un răspuns la problemele ridicate de timp 
asupra cărora insistă autorul acestei cărţi remarcabile. Studiul lui Toma George 
Maiorescu se adaugă fericit opiniilor şi demonstraţiilor lui Paul Anghel, C. Bălăceanu-
Stolnici, C. Maximilian, V. Săhleanu, Răzvan Teodorescu, Romulus Vulcănescu, J. 
Moscardo, H. Skolimowski, aceştia fiind doar câţiva dintre cei cu o pronunţată orientare 
ecosofică în „labirintul-hăţiş al întrebărilor” în tumultul schimbărilor spirituale radicale. 

Dacă ar fi să ne oprim doar asupra celui de-al doilea principiu fundamental om-
societate, de la care pleacă hotărâtor umanismul ecosofic, atunci trebuie să ne amintim 
de faptul că „omenirea e un fir de pulbere care se autodistruge conştient. 
Autoexterminarea periodică a speciei, prin războaie, acţionează ca o fatalitate, este cea 
mai tragică contradicţie a omului ca fiinţă superioară, parcă ar fi concepută „într-o zodie 
a absurdului”. Redăm (din p. 53) câteva cifre prin care se conturează imaginea cea mai 
recentă din drama istoriei Terrei noastre: 10 milioane de morţi şi 20 milioane de răniţi = 
primul război mondial; 55 milioane de morţi şi 35 milioane de răniţi = al doilea război 
mondial; pentru fiecare locuitor al Planetei în depozite = 15 tone de trinitrotoluen; cu 
armamentul nuclear existent fiecare om poate fi ucis de 15.000 de ori; sau, azi, 
încărcăturile nucleare echivalează cu peste 4 milioane bombe tip Hiroşima; 1 focos de 
bombă cu neutroni costă 1 milion de dolari; costul unei rachete este egal cu 340 de mii 
de şcoli; doar 1% din cheltuielile militare egalează costurile eradicării foametei pe 
pământ. În ce lume trăim, nu este cea a absurdului? Viaţa e unică şi unicitatea se 
reflectă în totalitate, iar totalitatea în unicitate. Omul, se spune, a fost creat tocmai ca să 
păstreze tot ce a fost creat. Şi se insistă: viaţa e sacră, idiferent de formele pe care le 
îmbracă. Despre sacralizarea ecosofică? Dacă minunea creierului uman s-ar mărgini 
doar la conştientizarea ontică, la axiologia sa (care cultivă valorile), la demiurgism (a 
crea asemeni Creatorului) ar fi suficiente probe care să-l situeze pe om între 
fenomenele de excepţie ale biosferei ce-l integrează. Şi atunci? De ce supravieţuirea 
Planetei este mereu ameninţată de lupta meschină între state, de experienţele 
falimentare, de prejudecăţi şi judecăţi eşuate şi invalidate de istorie? 

Asupra căror stringente probleme ne mai atrage atenţia textul acestei cărţi? 
Trebuie început cu scoaterea conflagraţiilor în afara legii, nominalizarea războiului drept 
inamicul public no 1 al tuturor valorilor. Războiul relativizează, bulversează şi spulberă 
valorile. Apoi, mileniul III ne invită la o mai grabnică maturizare intelectuală, iar elitele 
trebuie să influenţeze ferm deciziile guvernelor. Se avansază ideea potrivit căreia 
actualul sistem de organizare a societăţii umane (democraţia pare a fi depăşită de chiar 
formele ei de manifestare în realitatea existentă) poate fi înlocuit prin domnia valorilor 
fundamental-umane: vocea umanismului, solidaritatea umană, rolul culturii, 
suveranitatea adevărului, democraţia urcată pe o altă treaptă de evoluţie, nonviolenţa şi 
toleranţa plină de respect faţă de indivizi şi comunităţi, de tradiţii, limbă şi istorie proprie, 
de dragoste, fericire şi morală. Cine să ţină seama de toate acestea? Adevăraţii lideri 
cu un asemenea crez şi principii trebuie susţinuţi până la capăt de mulţimile de oameni, 
ele însele trecute prin educaţie şi probe ale demnităţii. Atitudinea împotriva orbirii unei 
umanităţi care se autodistruge, ar însemna îndreptarea sensului vieţii spre viaţa însăşi, 
iubirea de oameni care se situează în imperiul speranţei şi nu spre abandon social şi 
excludere, spre formele barbariei şi mizeriei contemporane, spre menţinerea societăţii 
prost construită şi meschin gândită. Avem de a face cu o nouă utopie? Poate. Este cert, 
însă, că nici reinventarea lumii nu va fi posibilă fără iubire. Ura ne-a dovedit cu 
prisosinţă că nu poate construi nimic în afară de durere, suferinţă şi moarte. Curajul de 
a regândi lumea iubind-o nu e numai utopie, ci şi o necesitate tragică. Umanitatea nu se 
poate salva decât devenind mai umană. Cultura şi spiritualitatea pot însemna 
polarizarea energiilor pentru construirea altei ordini pe Planeta noastră. 

 
 

Nicolae BUSUIOC 

Ei, bine, între aceşti doi intelectuali de spirit înalt, 
aparţinând oarecum aceleiaşi generaţii, s-a înfiripat o 
corespondenţă de o intensitate scânteietoare, ce 
constituie un adevărat dar oferit acestei vremi de 
comunicare precară şi lipsită de duh. 

 
În această vară a apărut o carte tulburătoare, 

intitulată In extasis mentis, având ca autori pe Svetlana 
Paleologu Matta şi George Popa. Despre Svetlana 
Paleologu Matta cititorii au putut afla amănunte dintr-o 
amplă convorbire, avută cu ea, găzduită recent de 
revista Cronica veche.  

Sintetizând: acesta doamnă care locuieşte în Elveţia, 
deşi apreciată şi preţuită cu debordant entuziasm de-a 
lungul timpului de multe spirite de elită ale culturii 
noastre, precum Nicolae Steinhardt, Edgar Papu, C. 
Noica, Eugen Todoran, Adrian Marino, Mihai Cimpoi, 
Adrian Dinu Rachieru, Petru Ursache şi alţii şi deşi 
numele ei apare adesea în listele bibliografice ale 
lucrărilor doctorale cu pretenţii, receptarea ei s-a produs 
doar în chip fragmentar. Departe de-a fi recunoscută la 
valoarea meritată în cultura română, căreia i-a adus 
servicii incomensurabile, Svetlana Paleologu Matta este 
o personalitate de prim rang a acesteia, care a formulat 
în cărţile sale, rămase lucrări de referinţă, judecăţi 
aforistice, fundamentate, despre cei doi mari poeţi ai 
noştri, Eminescu şi Bacovia, dar şi despre multe alte 
subiecte de cultură, de care nu se va putea face nicicând 
abstracţie. Prin apertura sa culturală, prin traseul sinuos 
al biografiei sale, ea ar fi putut să se dedice oricăreia 
dintre marile culturi europene (ceea ce a şi început să 
facă prin recentul şi remarcabilul studiu dedicat lui 
Proust (Galaxia Proust, Munich, 2011) şi prin eseul 
despre Nietszche (la care lucrează în prezent), dar a ales 
să slujească cu devotament efervescent şi nepreţuită 
eficienţă cultura română. 

Un ultim eveniment de acest gen e, cred, revelator şi 
concludent. Este vorba despre comunicarea epistolară 
ce s-a produs în ultima vreme între Svetlana Paleologu 
Matta şi George Popa, de la Iaşi, acela care este, de 
asemeni – pentru cei care s-ar întâmpla să nu fie la 
curent – un spirit cu totul deosebit. Medic de mare 
competenţă şi performanţă profesională, el s-a 
manifestat deopotrivă în aria culturală, ca traducător al 
marilor creaţii universale, ca orator de forţă, ca 
intelectual atingând zonele înalte de filozofiei, poeziei, 
eseului, istoriei culturii, artei şi gândirii universale, autor 
a 36 de cărţi ce abordează toate aceste domenii şi altele 
încă, într-un stil deopotrivă elevat, complex şi profund, 
dar şi de o claritate uimitoare a ideilor, pe care le 
ordonează şi le structurează cu o rigoare şi cu o 
siguranţă a mânuirii abstracţiunilor ce are darul de-a 
lumina oricărui lector cât de cât avizat conexiunile şi 
ierarhiile axiologice ale gândirii, cu un efect de 
pesuasiune greu de egalat.  

La capătul unui şir de cărţi, de premii binemeritate, 
George Popa a devenit purtătorul titlului de Doctor 
Honoris Causa al Universităţii de Arte «George 
Enescu» din Iaşi, dar şi eroul unei cărţi-portet în care 
autorul,  literatul și istoricul ieşean Vasile Diacon, îl 
încununează cu atributul de «homo universalis». Or, 
această carte este şi ea una ce nu poate şi nu trebuie să 
treacă neobservată, căci lectura ei produce un efect rar, 
de puternică modulare intelectuală şi spirituală. Vasile 
Diacon se lasă captivat de bogăţia spiritului, logosului şi 
experienţelor existenţiale, de tinereţea şi mobilitatea 
uimitoare a acestui «tânăr» interlocutor de 89 de ani, 
încât cartea se structurează şi curge parcă de la sine, 
devenind un bun cultural de folosinţă generală, ca un 
manual despre cum se poate trăi pentru a dăinui. Să 
spicuim, la întâmpare, doar câteva exemple. „Viaţa mea 
era o revelaţie mereu reînnoită. Or, această carte este şi 
ea una ce nu poate şi nu trebuie să treacă neobservată, 
căci lectura ei produce un efect rar, de puternică 
modulare intelectuală şi spirituală. Vasile Diacon se lasă 
captivat de bogăţia spiritului, logosului şi experienţelor 
existenţiale, de tinereţea şi mobilitatea uimitoare a 
acestui «tânăr» interlocutor de 89 de ani, încât cartea 
se structurează şi curge parcă de la sine, devenind un 
bun cultural de folosinţă generală, ca un manual 
despre cum se poate trăi pentru a dăinui. Să spicuim, 
la întâmpare, doar câteva exemple. „Viaţa mea era o 
revelaţie mereu reînnoită”. 

După ce trece în revistă titlurile cărţilor sale, 
George Popa continuă astfel: „Întreg acest tezaur 
hermeneutic şi în primul rând «abisul ontologic», 
se citeşte cu încântare mereu reluată. Domnia sa 
scrie cu «pasiunea intelectuală» a lui Leonardo da 
Vinci. Este pasiunea de a surprinde esenţialul şi de 
se exprima în mod esenţial. Dacă tot ce scrie sunt 
adevărate poeme filozofice, viaţa sa a fost şi a 
rămas un poem trăit cu o rară intensitate. (...) În 
cărţile sale o întinsă cultură, atât filozofică precum 
şi literară, permite Svetlanei Paleologu Matta 
ingenioase conexiuni ideatice şi imprevizibile şi 
profunde intuiţii hermenutice, totul într-un stil 
magic, foarte viu – „fulguraţii intelectuale” (cum le 
numea Eminescu) – deschideri cu un al treilea ochi 
– ochiul transcendental – care străbat dincolo de 
text, dezvăluind în creaţia lui Eminescu sensuri 
existenţiale „abisale” surprinzătoare, neîntâlnite la 
alt cercetător (...). Iar după mai bine de două 
decenii, din abis Svetlana Paleologu Matta va sui 
către viziuni de sensuri din extazul minţii.” 

La rândul ei, iată cum reacţionează cea care a 
provocat aceste consideraţii şi această carte de 
corespondenţă, la lectura cărţilor lui George Popa: 
„Ce delectare, ce balsam, dragă Poetule Profesor! 
Atâta fiinţare avem, câtă uimire!” Da! eu personal 
la fiecare vers mă minunez. Şi asta dând vieţii un 
har de nedescris. Această „metaforă fragilă din 
catrenele singurătăţii noastre”, „miresme” pe care 
le învăţăm la şcoala florilor” şi „a curcubeelor”. 

Ce vrajă, ce dar ceresc sunt paginile dvs.!” „O, 
domnule Profesor George Popa, Prin ceea ce scrieţi 
în cărţi, în scrisoarea dvs. din 6 iulie: un fulger cu 
mii de lumini! Aţi spus cuvinte ce năucesc! 
„Miracol e comuniunea,”, „cea mai subtilă 
consonanţă”, „Mă copleşiţi cu ce spuneţi, sunt 
Fericită. Felul Dvs. de a mânui cuvintele e unic, e o 
feerie... Şi precum spuneţi: de ce atât de târziu? 
Simt o strângere de inimă, e aşa târziu. Şi totuşi 
asemenea clipe culminează în intensitatea lor un an 
întreg şi mulţi ani. Chiar şi o viaţă întreagă cum ne 
apare nouă. Heraclit: soarele e nou în fiecare zi (ca 
şi frunzele pe copac. O ştiam de la Baudelaire şi de 
la alţi poeţi)”. Ş.a.m.d. 

După opinia noastră, acest tandem de gânditori 
care ştiu să exprime majestuos arealul spiritului 
înalt creează împreună o a treia entitate decât aceea 
a fiecăruia dintre cugetele lor luate în parte: 
comunicarea lor, marcată de afectivitatea specială, 
reciprocă, a entuziasmului marilor şi ne-mai-
aşteptatelor întâlniri, târzii şi incredibile ca un 
adevărat miracol, configurează azi, în aceste 
vremuri zguduite de orice altceva decât de priorităţi 
culturale, o arcadă elevată, ca un curcubeu ce 
încununează princiar cultura românească. 

 
Lucia OLARU-NENATI 

SUB ARCADA 
PRIETENIEI 
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Totul stă (mai exact, curge) sub semnul unor rânduieli, 
urmând un drum sinuos, adesea întrerupt sau întortocheat, dar 
inevitabil ascendent, jalonat de evenimente, locuri şi întâlniri 
semnificative: moartea tatălui, hramurile de la Suceava şi Cacica, 
drumurile pe jos la Cernăuţi, nunţile, întâlnirile – cheie: înţeleptul 
profesor, misticul prieten şi iubirea împlinitoare. 

Liniştea din jur, neluată de cele mai multe ori în seamă, ar fi 
trebuit să fie şi ea un semn; totodată, un indice al recunoaşterii 
neputinţei cuvântului: fericirea n-o poţi descrie, din teama că o   
s-o faci ţăndări sau c-o să se evapore, o să dispară. 

Evenimentele se derulează cu repeziciune, momentele de 
tensiune alternând cu cele de relativă şi înşelătoare acalmie. Peste 
toate, însă, tăvălugul necruţător al unei istorii potrivnice pare că 
nivelează destinele tuturor, rămânând doar drumul ascensional al 
iubirii împlinite şi plinitoare. Diferenţele de construcţie narativă 
dintre cele două romane se vădesc mai ales în utilizarea 
preponderentă a persoanei I a povestitorului în Deplasarea spre 
roşu, ceea ce denotă o acută necesitate a spovedaniei eliberatoare, 
pretext de întâlniri, ciocniri, reale (Romi şi Diana) sau imaginare 
(tatăl şi copilul) între personaje: drumurile noastre s-au încrucişat 
doar ca să ne spunem unul celuilalt povestea. 

Şi aici ţesătura narativă pare simplă, schematism demontat 
însă de anticipări şi reluări ale memoriei: două vieţi, două călătorii 
iniţiatice, una a englezoaicei în căutarea unui sens existenţial, 
cealaltă, radiografiată mai detaliat, a profesorului de franceză care 
îşi anesteziază cu votcă, noapte de noapte, suferinţa provocată nu 
atât de rămânerea soţiei şi a copilului în Germania, cât de revelaţia 
unei falsităţi în care a vegetat o bună parte din viaţă. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fragmentarea aparentă a viziunilor are drept rezultat o 

pluralitate de perspective, care se înglobează treptat, întregind o 
revelaţie rotundă, în ciuda unor bariere din cele mai felurite: 
treptat, ascultând-o, mi-am dat seama că lumile noastre erau 
diverse, ca de pe alte planete. Să povestim unul celuilalt şi să fim 
şi siguri că ce spunem e înţeles devenea o probă incredibilă de 
echilibristică. 

Felierea sau criptarea nu diminuează însă cu nimic impresia 
de verosimil, de viaţă totală, un cronotop în care personajele 
trădează tot timpul un reflex al izolării, înnodând discontinuităţi 
existenţiale personale. Singurătatea şi, mai ales, abandonarea 
propriei fiinţe întru solitudine conduce la o rutină sufocantă, de 
care cei de aproape nu ştiu să se apere, autorul construind un 
adevărat labirint de ascunzători: cea în care gemenii găsesc 
adăpost în noaptea ridicării părinţilor de către soldaţi, familia şi 
apoi casa mult visată, ce va oferi un fantomatic sentiment al 
proprietăţii şi securităţii absolute, izolantul spaţiu de sub masa din 
bucătărie, martor al sustragerii nocturne, refugiul iluzoriu în sine; 
ultimul şi cel mai şocant ascunziş fiind iubirea interzisă a 
gemenilor, identici ca-ntr-o oglindă un pic aburită.  

De fapt, motivul dublului va exercita o presiune constantă pe 
tot parcursul Deplasării spre roşu, personajul principal îmbrăcând 
faţa de zi şi faţa de noapte, în funcţie de context, nescăpând însă 
de bântuitoare întrebări existenţiale, al căror răspuns mai mult 
încâlceşte decât luminează: Totul e să ştii de ce mori, dar pentru 
asta cred că trebuie să nu fii laş. 

Contemplarea fericirii, fără cuvinte în primul roman, e 
descrisă în cel de-al doilea aproape palpabil: ceva ca o flacără sau 
ca un ţipăt al cărnii, poate chiar al scheletului, o jubilaţie care te 
desprinde de sol şi ţâşneşti într-un zbor vertical, foarte sus, însă 
Romi trăieşte propriul vis, ignorând ostentativ o realitate 
imprevizibilă, o reţea de cercuri concentrice, care îl vor absorbi în 
final. Evenimentele anilor ’80-’90 reprezintă o altă forţă 
suprapersonală în Deplasarea spre roşu, un element al distrugerii 
eului, chiar dacă ele sunt integrate în naraţiune cu o anumită 
detaşare: osia lumii glisa, lent, greoi, implacabil, undeva în beznă, 
deasupra capetelor noastre şi asta într-o nepăsare absolută şi 
rece ca gheaţa faţă de spaimele noastre minore, care şi ele erau 
mai mult o halucinaţie. 

Lectura ambelor romane îl conduce pe cititor într-o lume 
definitiv interiorizată, în care acurateţea amănuntelor, fineţea 
construcţiei psihologice şi dramatismul situaţiilor se îmbină 
măiestrit cu plăcerea scriiturii migălite, trădând un meşter 
iscusit în a motiva o aşteptare a unei alte cărţi semnate, 
provocator, Radu Mareş. 

Uluitoare lectura imediat consecutivă a două romane apărute la 
firavă distanţă  temporală: Când ne vom întoarce (Editura Limes, 
Cluj-Napoca 2010) şi Deplasarea spre roşu (Polirom, Iaşi 2012), 
însă mirarea cititorului proiectează o punte a comprehensiunii între 
două cărţi care, în afara talentatului condei auctorial, nu par a avea, 
la prima vedere, o legătură vizibilă. 

Provocarea e cu atât mai mare, cu cât cele două lumi atât 
de diferite sunt construite cu multă migală, într-un paralelism 
frapant, cu o aglomerare de amănunte necesare reconstituirii 
veridice a epocilor. 

Bucovina realipită (cea din 1935 sau 1936), cu rănile ocupaţiei 
încă necicatrizate, se constituie într-un reper ce conduce, vizibil sau 
nu, destinele tuturor personajelor din Când ne vom întoarce, care, 
fiecare, îşi caută o cale de a se întoarce undeva, la matcă, înspre o 
origine fiinţială, pentru mulţi nedesluşită, dar la a cărei chemare nu 
se pot împotrivi.  

Acţiunea pare simplă, de un schematism căutat, amplificat apoi 
pe parcurs prin reveniri ale memoriei, biografii ale personajelor 
secundare şi intervenţii ale naratorului, între paranteze, sentinţe, 
comentarii (Deşi, dacă e vorba de inimă, poţi greşi foarte uşor.), 
uneori cu funcţie anticipativă: Era chiar în ziua în care urma să se 
dezlănţuiască ploaia cea mare. Absolventul Gavril M. primeşte 
numirea ca administrator al unei ferme pe malul Nistrului; ajuns 
aici, se înhamă la treabă, readuce lucrurile, scăpate de sub control, 
pe făgaşul normal; îndrăgostindu-se, se căsătoreşte cu învăţătoarea 
Katria Suhoverschi; bănuit fiind de oarece afinităţi legionare, în 
nişte aglomerări potrivnice de împrejurări, sfârşeşte tragic, 
împuşcat de jandarmi, alături de prietenul din studenţie, călugăraşul 
Iliuţă din Calafindeşti, de soţie şi de un copil de la fermă.  

Un complicat mozaic de naţii împestriţează ambele naraţiuni: 
în prima, ferma şi împrejurimile repetând fractalic o Bucovină 
plurală: ţiganca Tina, moşiereasa rusoaică Olesia, culeasă din 
viscol, sudiţii (parcă altă rasă de români), austriacul Herr Franz, 
Horovitz jidanul, prăvăliaş şi crâşmar, colonişti şvabi lângă fermă, 
pescarii ruteni de pe Nistru, nemţi, ucraineni, şi, bineînţeles, 
românii; în cea de-a doua, o oglindă a Ardealului actual, cu 
binecunoscutul melanj. 

E o întreagă poezie a gesturilor, de la sărutul ţigăncii pe 
cicatricile sensibile ale cioturilor lui Gavril (Ţi-au tăiat degeţelele, 
domnişorule…) la tabieturile contabilului Onofrei (…scotea 
mânecuţele de satin negru cu elastic pe care şi le trăgea pe braţe, 
peste cămaşă, înainte de a se apuca de treabă. După care, ca şi 
cum ar fi plonjat într-o apă foarte adâncă, în valurile verzi ale 
Nistrului, de pildă, cu bulboanele săpate la coturi, sub mal, se 
scufunda în câte un vraf de hârţoage cu o totală indiferenţă faţă de 
ce se întâmplă în jur.) şi de la sacul cu iepuri împuşcaţi, aruncat de 
Gavril, ofrandă neobişnuită, în sania Katriei la refuzul aceluiaşi de 
a se integra în societatea fruntaşilor satului, adunaţi la interminabile 
partide de tarok şi voroave fără capăt şi miez.  

Ceea ce stimulează permanent firul narativ este opoziţia, 
complementaritatea dintre masculin şi feminin. O căutare continuă, 
o regăsire a interiorităţilor compatibile: mai întâi mama, cea care îi 
presimţea întotdeauna venirea acasă, sora Parascuţa, nerăbdătoare 
să-l scoată mai repede din negraba şi indolenţa pubertăţii şi să-l 
vadă ajuns domn adevărat, şi, într-un început şi sfârşit totodată, 
Katria, alături de care personajul principal evadează într-o lume 
definitiv interioară, doar a lor, şi în care erau atât de fericiţi, încât 
scuipam în sân de fiecare dată când îi vedeam, ca o babă proastă, 
să nu-i deochi, după cum va mărturisi una din vocile narative 
declarate, Octavian Vorobchievici. 

Personajele sunt conduse de instinct (instinctul ţăranului…), 
fiinţând întru o nostalgie a unui trecut cu alte coordonate decât cele 
actuale: azi, oricât ne doare, puţine încep şi nimic nu se termină, 
iar vlaga parcă s-a subţiat. Ce era falnic, mândru şi viteaz la cei 
vechi, s-a părăduit, a secat! 
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Un dăruit al sorţii: 
OCTAVIAN GOGA 
 
 

În sinteza sa de istorie a literaturii române, Nicolae Manolescu 
îl analizează cu asprime pe Octavian Goga, în ciuda unor observaţii 
parţial corecte. Poetul ardelean e trimis undeva spre fundul clasei, 
vinovat fiind de presupusul său antisemitism structural şi de o 
stilistică incapabilă a se mai armoniza cu canoanele secolului XX. 
La fel de sever se arătase a fi şi Ion Negoiţescu, nemulţumit de 
faptul că religiozitatea liricii lui Goga nu ar fi avut profunzimea 
aceleia a lui Charles Peguy.  

Şi totuşi, Octavian Goga rămâne nu numai un poet referenţial 
pentru spaţiul spiritual al Transilvaniei, ci şi un extraordinar 
publicist/orator, un creator care îşi lua foarte în serios misia, fiind 
convins că fiecare articol cotidian ar fi contribuit la edificarea unei opere 
de pedagogie a mulţimii. Incontestabil, activitatea politică l-a 
monopolizat pe Goga într-o măsură covârşitoare, răpindu-l în cele din 
urmă aproape cu totul îndeletnicirii literare, aspect remarcat în stilu-i 
caracteristic de Nicolae Iorga, într-un memorabil necrolog publicat în 
„Neamul Românesc”. Octavian Goga a fost întreaga-i viaţă credincios 
ideii naţionale româneşti, chiar şi atunci când a săvârşit erori politice 
grave. Comparabil cu Eminescu prin anumite accente de ordin 
doctrinar, el s-a dăruit fără menajamente unor activităţi intelectual-civice 
acaparante. Credea cu tărie în forţa textului, în capacitatea generică a 
cuvântului de a săvârşi miracole şi chiar şi atunci când a suferit 
dezamăgiri crunte, nu a pregetat să creadă nedezminţit în arma 
spiritului. Un om de o cultură impresionantă, cu un fond sufletesc 
luminos, sincer, eruptiv, adesea pripit, devorat de ambiţia de a realiza 
cât mai multe, grăbit să comunice cititorilor  şi opiniei publice româneşti, 
o simfonie de trăiri, o multitudine de reacţii. Nimic nu i-a fost indiferent, 
într-o societate românească supusă unor transformări inevitabile. 
Tradiţionalist structural, imaginea satului transilvănean i-a persistat în 
suflet toată viaţa, ca un fel de Insulă a Fericiţilor, un colţ imaculat de Rai, 
pe care l-ar fi vrut transpus într-o realitate socială tot mai bombardată, 
aceasta, de  prostul gust şi de un cosmopolitism agresiv. Tristeţea şi 
mânia coexistau  în sufletul tumultuos al lui Goga, melancolia irupea 
frecvent, ca o ploaie repede de vară, şi-i colora momentele de cumpănă 
cu irizări neaşteptate... Meditativ şi cinic, de o ironie absolută atunci 
când exasperarea îl copleşea, avea capacitatea de a portretiza în apă 
tare, cu o vervă neobişnuită. Polemistul Goga reuşea să observe 
prompt urâţenia mediocrităţii în ofensivă şi şarjele sale erau adesea 
teribile, aruncând adversarii în abisul ridicolului absolut. 

E sigur că poezia sa poate apărea cititorului contemporan oarecum 
anacronică, prea cuminte sub aspectul ritmului, sau, dimpotrivă, 
bântuită de un spirit declamativ, iritabil pentru cei care cred că 
adevărata artă lirică echivalează cu negarea tuturor formulelor clasice. 
Multe dintre textele sale publicistice îi deranjează pe fanaticii 
corectitudinii politice, pe reprezentanţii noului val al dogmatismului 
năpârlit, care cred că dacă agită continuu flamura capitalismului 
universalist, au dreptul de a se manifesta la fel ca şi proletcultiştii de 
altădată. Satul românesc plămădit de scrierile lui Goga a murit de mult, 
iar figurile care-l populau seamănă mai curând cu o colecţie de 
personaje din basme. Te întrebi dacă asemenea specimene umane au 
putut exista cu adevărat, pentru că, aruncând astăzi priviri temătoare  în 
acelaşi spaţiu, simţi doar o imensă dezamăgire. Nu înseamnă să fim 
paseişti dacă observăm că Octavian Goga avea o combustie interioară 
greu de întâlnit printre actorii vieţii publice actuale de la noi. 

Dramatismul său era sincer şi capacitatea de a emoţiona venea 
dintr-o credinţă interioară, pe care nu a abandonat-o niciodată. Născut 
(după propria-i expresie) „cu pumnii strânşi”, a fost un adevărat 
mesager al mult încercatei colectivităţi româneşti dintr-o Transilvanie 
supusă de-a lungul vremurilor multor experimente politice, în numele 
unor inginerii sociale contextuale. 

Sensibilitatea sa exacerbată faţă de tot ceea ce ar fi contribuit la 
degradarea identităţii naţionale româneşti, i-a atras o multitudine de 

adversităţi şi ironii, dar nu s-a dezis niciodată, surd la orice încercare de 
convertire. Stilist de mare virtuozitate, Octavian Goga a reuşit să-şi 
transforme existenţa într-o impresionantă pagină epică. Viaţa lui ar 

putea face obiectul unui film de mare succes. Egal cu sine în victorii şi 
eşecuri, pătimaş, profund,  a ştiut să se manifeste ca un dăruit al sorţii... 

       

Cristian SANDACHE 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

pace pe  
malurile mele 

 

În Poeme de pe cele două maluri ale sufletului (Colecţia 
OPERA OMNIA Poezie contemporană, Tipo-Moldova, Iaşi, 2011) 
Bianca Marcovici e ancorată cu un picior pe malul Bahluiului, la 
Iaşi şi cu altul, pe malul Mării Mediterane, la Haifa. Sunt cele două 
maluri ale sufletului ei complicat, ambele comune nouă, şi ei şi 
mie, amândoi găsind soluţii pentru supravieţuirea lângă această 
nouă patrie a noastră, Israel. Volumul începe şi se termină cu 
cuvântul PACE, în mod obsesiv şi ciclic, pacea fiind nu doar 
salutul naţional în Israel ci şi o năzuinţă fierbinte a fiecăruia dintre 
noi. Pacea, de care cu toţii avem atâta nevoie, este descrisă ca o 
„stofă întoarsă pe dos”: „Pacea asta zgomotoasă... Pasăre împăiată 
Cu ochii mari, speriaţi...” „Pacea asta tropăită şi amărâtă”. Haifa, 
oraşul „zidurilor de sprijin” datorită construcţiilor şi sistematizării 
în pantă, se regăseşte ca o ofrandă, ca o dragoste tainică şi necesară 
în sufletul autoarei: „Zidul meu de sprijin îmi apără spatele...” atât 
în Renasc şi dincol’, cât şi în Septembrie şi în Pactul eşeculu’: „... 
şi eu cresc artificial şi mă nasc în fiecare zi, mai înflorită, mai 
artificială, mai tăcută, mai uluită de ce mi se întâmplă...”. Poeta 
renaşte mereu prin poezie şi din poezie, ignoră pe cei care privesc 
poezia şi pe poet dispreţuindu-i pasiunile reprezentate de 
continuarea îndârjită a activității literare ca ingineră şi tangenţială 
la sunete viorii „copie Cremona”, uitată poate sub patul unchiului 
de la Iaşi: „mi-a zis să-mi şterg viaţa poetică, e o lacrimă cu prea 
multă putere sunt prea mulţi grafomani în agonia agoniei care o să 
te înghită de vie!” (Scorpionul a vorbi’) sau „...Cât e de greu să 
răzbaţi/ În ţara extremelor,/ În ţara scaunelor tapiţate,/ unde 
Cramponaţii de ele/ Privesc marea ca pe un bun al lor/ Privesc 
poezia/ ca pe-o Cenuşăreasă/ Privesc poetul/ Ca un om coborât din 
altă lume...” (În ţara extremelor) „... Încerc să mă feresc/ De 
oamenii căpuşă/ Dar nu reuşesc.” (Akiva, Achiva) Însă feminitatea 
învinge, dă viaţă, dăruieşte suflet chiar şi „păsării iubire”: „la 
Marea Moartă este viaţă...” „... cuvântul scăldat în pasărea iubire 
împreună pe viaţă” (Împreună) „e normal să pun întrebări naive ... 
picturile naive nu nasc confuzii prea grave.” (Sunt femeie şi pun 
întrebări naive) Însă nu putem uita nici experienţele amare prin 
care-a trecut poporul evreu în lunga sa peregrinare prin faţa 
tribunei istoriei. Poeta păstrează un moment de reculegere în 
amintirea martirilor care ne-au înlesnit, prin sacrificiul lor, nouă, 
celor de azi şi celor de mâine, o casă sigură şi un spate drept şi 
demn: „Suntem vii/ Suntem martorii/ Suntem supravieţuitorii/ 
Unui popor neiubit.” (Auschwitz). Această casă demnă se cere 
păzită cu străşnicie în aceste vremuri confuze, când graniţa între 
bine şi rău este atât de nesigură şi, cu nonşalanţă, călcată în 
picioare: „... veri prelungite sub tirul katiuşelor/ tratate de pace intră 
în vigoare/ chiar acum între armă şi armă între/ terorism şi 
omenie.” (Între armă şi armă). Citind versurile cuprinse în ultimul 
volum al Biancăi Marcovici, am avut senzaţia că aud lovituri de 
spadă şi chiar şuierăturile lor prin aer. „Dansul săbiilor”, al lui 
Hachiaturian, mi se pare muzica cea mai potrivită acestui nou volum 
de poezie în care autoarea a devenit o adevărată maestră a „spadei 
cuvintelor”. Şi pentru că pomeneam feminitatea ei, poeta se lansează 
cu succes pe meterezele dragostei, ale nostalgiei, ale dorului de 
tinereţe şi de amintiri: „Între noi sunt tot mai puţine uşi/ Tot mai 
puţine ferestre/ Între noi sunt mări şi ţări de cuvinte/ Tăceri abisale/ 
Multe tăceri” (Preludiu). Sau: „... rămân cicatrici combinate/ pe 
fondul întâmplărilor trecute,/ eu cu moartea mamei/– tu cu moartea 
în sine–”/ violonista din mine e încă romanţioasă,/ te caută în partea 
muzicală a lucrurilor/ tocmai zona ta lipsă.” Şi cu toate astea: „... ies 
la suprafaţa lucrurilor să-ţi primesc mâna salvatoare închipuită...” 
(Mediterana). Bianca reuşeşte o adevărată echilibristică cu 
cuvintele care, pe mine personal, m-a delectat: „când acasă e 
departe şi departe e undeva unde nu-i exact casa, cuibul”. Reuşeşte, 
de asemenea, să meargă ca pe sârmă printre, pe de o parte, 
singurătate, dorinţă şi platitudine şi pe de cealaltă parte, intimitate: 
„trupul cuvintelor tale se destinde/, iar eu îmi rezem capul de inima 
ta oază!” (Legenda II). Viaţa, printr-o măiastră comparaţie, e 
asemuită cu banalul ascensor de care avem parte zilnic în clădirea 
care ne absoarbe: „... şi, deodată, mi-am zis că asta-i viaţa mea, te 
urci în lift, urci rapid, mai apoi cobori încet, te mai opreşti între 
etaje, alteori rămâi în lift, ajungi direct la minus 2... adică 2 metri în 
pământ, ... doar de pe o zi pe alta!” (Sacul alb) Volumul actual îţi 
lasă totuşi o impresie de optimism: viaţa merită trăită, apreciată, 
iubită şi respectată. Totuşi nu oricine poate lăsa în urma sa o 
capodoperă! „...Am deja şapte capodopere umane; fetele mele mi 
le-au dăruit.”Aşa cum am mai spus, placheta de versuri se încheie 
ciclic, cu obsedantul nostru cuvânt, încărcat de nenumărate 
înţelesuri, PACE: „... rezum totul printr-un cuvânt: PACE!” 
(Instinct) Am mai recomandat scrierile sincere şi plecate direct din 
„casa sufletului” ale Biancăi Marcovici dar, acum, o fac cu şi mai 
multă convingere, găsindu-mă indubitabil în faţa unei culegeri 
de poeme de o maturitate desăvârşită, de o sinceritate şi o 
inocenţă în acelaşi timp, caracteristice unei poete ajunsă pe 
culmile creaţiei, de unde poate contempla cu luare-aminte tot 
drumul parcurs, înţelegând şi învăţând din toate experienţele 
trăite şi ordonate pe hârtie.  

Eduard MATTES 

MORAVURI ȘI 
NĂRAVURI 

 

Un veritabil pamflet al decadenţei şi ignoranţei instaurate 
în spaţiul socio-politic românesc ante- şi post-decembrist, 
Cărticică de prădăciuni, semnat de Maria Baciu şi  apărut la 
Editura Quadrat din Botoşani. 

Titlul deviază semantic de la rugăciuni şi credinţă către 
„prădăciuni”, adică în direcţia impusă de „tagma jefuitorilor” 
fără scrupule, fideli intereselor personale sau de clan. 

Cartea se compune din două părţi, inegale ca întindere, 
Poem Sec(u) 1. Aproape mi(s)tic şi 2. Aproape cri(s)tic, 
parantezele strecurând aluzia religioasă. Discursul narativ se 
organizează pe structura versetelor. Aceasta este Cartea 
neamului lui Secu, fiul lui Karl, fiul lui Vissarion, fiul lui 
Gheorghe, vesteşte explicit chiar întâiul verset. 

Personajele sunt numite prin agnomen sau poreclă (Ilici II, 
Corăbierul, Îngeriţa Blondă zisă şi blondzina, Brebenel, Ăl 
Micu etc.), însă, din spatele acestor „ieroglife”, ies la interval 
figuri politice actuale, toate jalnice, tratate în cheie parodică. 
Nu lipseşte din peisaj nici Dracul, desemnat la rându-i prin 
câteva patronime comice, chemat parcă să încurce şi mai rău 
ori să potenţeze sminteala aleşilor. În contrast cu mai-marii 
neamului, poporul (ţara, oamenii, poporenii ş.a.m.d.) dă 
năvală, ca un fidel păstrător al apucăturilor meridionale, când 
la hramuri împărăteşti cu sarmale, ciolan şi fasole, când la 
mall-uri, după mărunte ispite: 83. Poporul, însă, nu se arăta 
de după nici un colţ, bătându-se pentru sarmale şi tigăi, pe la 
biserici şi prin mall-uri. De nemulţumit ce era, cumpăra tot de 
prin magazine, după ce se înghesuia la cozi de kilometri sau 
dădea şi sfinţii deoparte, numai să ajungă la fasole cu ciolan. 
Dar avea să vină şi ziua lui… 

În prima parte a cărţii asistăm cum a luat naştere, alegoric, 
Secu şi prin ce mijloace diabolic-represive s-a instalat 
nestingherită în conştiinţa românilor. Bineînţeles, critica 
autoarei la adresa acestei instituţii poliţieneşti discreţionare ia 
forme umoristice diverse de-a lungul întregului parcurs 
narativ: ironie, satiră, caricatură, sarcasm. 

Condensarea expresiei artistice, din secvenţa iniţială va 
conduce, în partea a doua, la intensificarea dinamicii 
evenimentelor, aşezate sub aceeaşi  mască a ironiei şi a 
grotescului. De altfel, tot tragismul existenţial, toată farsa 
politică şi întreaga mascaradă declanşată de către demnitari 
(încă vrednici slujitori ai secerii şi ciocanului), se 
proiectează asupra mulţimii acţionând în derivă ori 
lehamite. Atâta inconsistenţă şi inconştienţă civică, atâta 
neorânduială şi prostie fudulă cu greu se mai pot descoperi 
altundeva în afara plaiului mioritic… O lume văduvită de 
orice reper moral, comică, absurdă, halucinantă, a cărei 
unică preocupare rămâne, pare-se, îmbuibatul cu sarmale, 
atunci când vine sorocul sfântului buluc. 

 

 

 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 (V)
 
 

Minunea mea (morcovie la păr) 
 

Dă-mi voie să-mi amintesc de un pasaj savuros din Ilf și 
Petrov, când un paznic s-a-mbătat fiindcă și-a văzut fostul 
stăpân, în numai trei ore, cu părul alb, apoi albastru, în fine, 
chel... 

Am avut și eu plăcerea asta: când ne-am despărțit, în 
Galați, erai blondă; la București ai venit șatenă; la Timișoara 
deja o cârmisei spre morcoviu...am luat o vopsea argintie și 
te-ai dres în modestul meu apartament, închiriat de teatru. 
Revenind la ale noastre: de Paști stau singur, în Capitală, și 
te aștept. Sper că vii să-mi ții de urât și să-mi cânți melodia 
aia emoționantă cu femeia decăzută. Oi, mati, rău mi-s la 
plâns!... 

Tu te vaiți că toți trag de tine? De mine, mai mulți! Și nu 
mă pot împărți cum aș vrea!... 

Ai grijă când duci covoarele la bătut, să nu cazi, cum ai 
făcut recent în market...Și nu cumpăra câine pe post de miel! 
Oricum, măcar o zi stăm împreună, să simțim că-s Paști. 

…… 
 

O ascultam pe Mihaela Tatu, într-o seară, la tv și am aflat de 
la înțeleapta paceaură că femeia tre’ să fie doamnă pe stradă, 
gospodină-n bucătărie și curvă-n pat. Mă gândeam dacă 
corespunzi: mi-a teamă că tu ești curvă...peste tot! (mai bine 
decât să fii gospodină, peste tot!). 

Dar hai să trecem la capitole mai sobre: ce noi succese ai 
repurtat în musicalul sud-estic? Vreo vulpiță într-un spectacol 
pentru copii, montat de colegul tău prozist? Bravo, știu ce mult 
înseamnă pentru tine! Profită cât mai ești distribuită: că la pensie, 
te vei ocupa și de mine... 

Salutări părinților, nenea Pandelete și tanti Ofilica. Salutări și 
terasei la care vă opriți, după epuizante repetiții de juma de oră. 
Salutări și muzeului în care am petrecut cu tine o seară superbă; 
mi-aduc aminte de niște manechine în folie (sau statui?) și un 
câine care avea râie și n-avea ...bot: nostalgic mai sunt, uneori! 
Mi-e dor și de tine, bestie care-mi amărăști sărbătorile... 

Of! Am luat o funie și un săpun și mă duc puțin până-n pod; 
ba nu, dacă Dincolo nu mai dau de tine? 

Adio, dar rămân cu tine, sirenă a Revistei dunărene! Când te 
prind, te pun într-o sticlă de fernet Branca și te sorb, încet-încet, 
să-mi ajungi până la capătul vieții ăsteia generoase, dar și ingrate. 

Pe curând, sărbătoarea mea clandestină! 
 

 

Şi, mizând tocmai pe această degringoladă voit instituită 
de oamenii stăpânirii, corupţia, orgoliul şi nimicnicia 
prosperă în voia cea bună. Când, în cele din urmă, ţara se 
urneşte cu chiu cu vai, să pornească o răzmeriţă cu puţine 
sorţi de izbândă, apare Diversiunea (în chip fantomatic de 
druidesă balcanică), alergând goală şi fără poşetă, împărţind 
minciuni printre demonstranţi... Evident, ironia devine, o dată 
în plus, salvatoarea acestui spectacol babilonic al anului de 
graţie 2012. Trimiterile livreşti – cronicarii, Budai-Deleanu, 
Cantemir, Delavrancea, Caragiale ş.a. – se regăsesc 
pretutindeni, bine dozate, alăturându-se calamburului 
(D.V.D. şi stăpâneşte!) sau intertextului narativ (Munaf şi 
Omar […] au fugit în Siria şi etc., ca să afle din ce ţară au 
ieşit strămoşii lor…). Prin această harababură cu iz de Fanar, 
se întrevede, la un moment dat, spectrul zeflemitor şi 
demiurgic al lui Nenea Iancu (Iar Caragiale se plimba 
printre români, cu zâmbetul lui de o sută de ani), dar nu spre 
a-şi face simţită prezenţa prin vreo evidenţă de tipul Sunt 
vechi, domnilor!, ci spre a înfiera, batjocoritor, miticismul 
pişicher al Unsului: A’ dracu’ dom’ Troienică!... Elasticitatea 
limbajului îi permite prozatoarei omogenizarea celor mai 
eteroclite reprezentări, de la tonalitatea în cadenţă biblică şi 
inserarea, pe alocuri, a unor scurte fragmente din producţiile 
cronicăreşti, până la iscusita manipulare a unui umor post-
modernist, adecvat vorbirii în doi peri. Evocarea de 
evenimente, ca şi portretizarea sumară a câtorva personalităţi 
(mai degrabă personulităţi) politice contemporane, susţin, 
prin insolitul lor, derularea de situaţii stranii, împingând totul 
spre burlesc: 75. Iară ţara era plină de vipuri, de slipuri, de 
baruri, de circari cu zaruri, de piţipoance, prostituate şi 
proxeneţi, de cântec şi joc, ca la iarmaroc, iar, în timp ce unii 
crăpau de opulenţă, alţii crăpau de foame. Maria Baciu 
parodiază cu duioşie şi îndemânare moravuri, comportamente, 
atitudini neaoşe. O umanitate aflată într-o perpetuă tranziţie 
spre nu se ştie ce, delirantă, incapabilă a-şi găsi calea de urmat 
în absenţa unui odios suprapersonaj călăuzitor – Secu, gata 
oricând „să căprărească” destinele. Hic sunt leones! E 
avertismentul ce apare chiar pe pagina de gardă a acestei livre 
de poche şi, simetric, la finalul expunerii, autoarea valorificând 
tot dictonul latin: Clamavi in desertis?! Schimbarea 
scaunelor?! Cui prodest?!, spre a-şi manifesta din plin 
scepticismul cu privire la viitorul neamului valah. Scriitoarea ia 
în răspăr imediata actualitate socială, persiflând pe fruntaşii 
politici, în fapt nişte politruci, pentru înclinaţiile lor 
autoritariste, dar nici personajul colectiv – poporul sau lumea – 
nu scapă sarcasmului, atâta vreme cât se poziţionează în afara 
spiritului civic. Lexicul arhaizant, cu inflexiuni biblice, dar şi 
cu inevitabile intruziuni neologice, confirmă pe deplin vocaţia 
Mariei Baciu,  care dovedeşte faptul că poate opera cu succes 
în cadrul tuturor registrelor lingvistice. Nimic nu este forţat, 
nimic în plus sau în minus la nivel textual. Ba, dimpotrivă, 
asistăm la o cunoaştere şi la o valorizare inspirată, în formă 
parodică, post-modernă, a unor eşantioane literare 
consacrate în literatura română, accesibile, în bună măsură, 
filologului de carieră. 

Ciprian MANOLACHE 
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AMBRĂ 
 

Cu sfântă ambră-mi voi aprinde şoapta 
şi-n vrerea ei mă voi aşterne-n slavă 
să-ţi cânt iubirea 
 
va fi ca-n, necurmată, limba care 
în harfii tălmăceşte vechi izvoare 
ce zămislesc, în slove, o chemare 
 
e-n rostul nostru, limpid, chip şi faptă 
de ne-nţelese vetre de lumină 
ce-au întrupat cu lacrimă 
genunea. 
 
 

 

SINGURĂTATE 
 

Ci…, umbra-ţi slujeşte 
cu şoapte dulci, din verbul înstelat 
al sinei, şi-al tăcerii 
 
nicicând cuvântul nu-ţi va sta povară 
cinstind aceste legi necuvântate 
 
din humă întrupa-se-vor aievea 
eresuri, doar, lumitelor bucate 
 
şi,-aşa, înămeţiţi de nopţi durate 
singurătăţii care ne cuvântă 
pecetlui-vom, cu iubire, ţărmul 
ce ne-a purtat în lamura luminii. 

 
 

RESPIRAȚIE 
 

Ţie, care scrii epopeea unei păsări 
pe zidul neantului – zăpada dintâi 
a iubirii 
 
cenuşa unui verb, pierdut într-o şoaptă 
stă aşternută-ntr-un vis 
 
aici înfloresc manuscrise de rouă 
nerostite privelişti şi respiraţia 
acestei lumini… 
 
un alfabet nesfârşit 
respirând preistorii. 
 

 
RĂTĂCITOR 

 
Ascult genuni şi umbra o îmbrac 
cu şoapte dulci, să-mi ţină doar o clipă 
aceeaşi, ce-am trăit-o în netimp 
cu visu-mi presărat de-a ta aripă 
 
rătăcitor să fiu, în pulberi şi durate 
ţesute-n vraja lirei, care 
trudind cu slova-mi, s-a-ntrupat în cântec 
rostindu-mi, iară, veghea-mi ziditoare. 

ÎNTEMEIERI 
 

Când şi când, se-aud în ploi cum toarce 
în chei, al umbrelor popas 
şi cumpeni, în cuvinte, se-nfiripă 
nelinişti adăstând 
 

dar izvodind, cu-a ei durată, clipa 
etrava veghei o aşterne-n rost 
şi trup rostirii-i dă 
 

în toate-s, doar, nelinişti şi tăcute 
înfiripări de verb, pe-un tainic rug 
 

se-aud, iubito, însetate ierburi 
sub pasul tău, întemeind poveşti. 

 
 

RECHIZITORIU 
 

Singurătatea-mi cânt şi trup 
rostirii-i dau, cu a tăcerii vrajă 
 

nestinse-mi stau combustii de lumină 
 

trudnică, veghea-mi caută în rosturi 
durate vieţi în pulberi şi durate 
ce-au hărăzit, în specie, iubirea 
 

o frunză doar, un cântec, o poveste 
identităţi robite-n sfântă şoaptă 
ce-n absolut reinventează setea 
unui cuvânt îngăduit rostirii. 

 
 

OFRANDĂ 
 

Cu dreaptă măsură îmi stau, sunt 
noimă şi crug, şi liman 
adieri în cuvânt înfiripă 
 

întocmai luminii, rostirea-şi zidesc 
în tainice vise-adăstând 
 

sunt limpezi izvoare de cântec 
tăcerii zidindu-i veşmânt 
 

ospătate-s, în şoaptă, miresme 
şi flăcări, şi humă 
 

din cenuşa acestui cuvânt. 
 

 
CONCERT 

 

Ascultă, zic, cum murmură eonii 
zidind genunilor cuvânt înrourat 
când susur mut, de ape, mai îngână 
tăcuta-ţi lyră 
 
didahii dulci aştern singurătăţii 
şi-ndemn tăcuta-ţi humă să se-nfrupte 
din, sfânt, izvor de cântec. 
 
Se-ndeamnă-n răsuflarea-ţi un izvor 
din cântul unui zeu fără cuvinte 
eşti cel dintâi şi cel din urmă vis 
purtat în veşnicia unei clipe. 
 

MACHANDI 
 

Poţi închide ochii, 
dar nu poţ i stinge soarele! 

                        (N. Iorga) 
 

I 
Iubiri fără de seamăn, nopţi de mreajă 
un relief de umbre în durate 
ce-s una şi aceeaşi, peste toate 
cele ce sunt... 
 

Te-arată-ţi, zic, zeiţă a luminii 
în, reavăn, dor purtat de Creator 
spre fii tăi veghind lângă Carpaţi 
în vatra arilor neînfricaţi 
 

copii ai Geei, ce lumina-şi cântă 
în doină şi în leagăn de prunci nemuritori 
genunea e în voi şi-n toate ce-s 
iubire numai, dintr-o rună sfântă 
 

e runa ta zeiţă, este pacea 
şi tu, aceeaşi, pacea tuturor. 
 
II 
În mirt şi ambră zăvorâte-s vise 
ce sine-şi duc în sinea veşniciei 
durate-s numai ale lumii crezuri 
despovărate-s, iată, a stelelor lumini 
 

ncicicând nu vei cunoaşte ale tăcerii punţi 
decât purtându-ţi vrerea în rug nemuritor 
acestea-s, dară, vrednică lumină 
ce-i dete zeei cântul... 
 

Redobândeşte-ţi calea, te du în nemurire 
îţi lasă deci trecutul în văile uitării 
din veacuri de minciună, ce-au zămislit istorii 
acestei lumi pierdute. 
 
III 
Doar înfrăţiţi cu moartea am străbătut durata 
întunecimii voastre, de fameni şi călăi 
nimic în astă lume nu sta-ne-va-mpotrivă 
şi glorie zidi-vom... 
 

Nici blestemaţi nu meritaţi să fiţi 
din răutatea voastră ne-ales-am cu lumina 
ivită din suflarea nestinşilor martiri 
din sfânta noastră vatră 
 

e-o altă lume, iată, ivită din ruine 
ce-n harfii-şi cântă, paşnic, nemurirea –  
 

pecete e şi tânguită humă. 
 
IV 
Afla-ne-vom mereu în şoapta sfântă 
zidind din umbre calea de lumină 
către obârşii doar de noi ştiute 
născute în rostirea întâiului Cuvânt 
 

şi ne-om alege vrednică iubire 
veşminte de lumină şi trainic legământ 
să scoatem din sclavie şi din ruinuri glia 
şi stea nemuritoare s-aşternem pe Pământ. 
 
V 
Fii ai luminii, bravi romani şi geţi 
stelele-n veghe-s şi noianul arde 
genuni, eoni, durate, jubilee 
dau trup monerei şi zeiţei semn 
să-nalţe în iubire 
al lacrimii veşmânt. 
 

Sobor de voievozi renaşterii dau slavă 
şi Eminescu se va naşte iară 
nevrednica elită va spumega-n uitare 
şi hruba de-ntuneric se va topi-n neant. 
 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

EUGEN AXINTE 
Născut în localitatea Stolniceni-Prăjescu, judeţul Iaşi. Este absolvent al Facultăţii de Geografie – Limbi 

Străine (Secţia Geografie – Limba Franceză) a Universităţii „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca (1983). Anterior 
studenţiei clujene a urmat, fără a le finaliza, cursuri de filologie romanică (lb.română – lb.franceză) în cadrul 
Universității „Al.I.Cuza” Iaşi. În anii studenţiei clujene a fost redactor al revistei studenţeşti de cultură Echinox. 
Înainte de anul 1989 a fost prezent în presa culturală sporadic şi mai ales cu versuri în România literară, 
Steaua, Tribuna, Cronica, Echinox, Napoca universitară, Flacăra. După 1990 devine o prezenţă activă în 
peisajul cultural, colaborând la multe alte publicaţii (Glasul Bucovinei, Crai nou, Astra, Ateneu, Sinteze literare, 
Vatra veche, Oglinda literară, Ţara de Sus, Ţara fagilor, Corespondenţe, Porto Franco, Caiete silvane, 
EuropeanEcho etc.), alături de producţiile lirice abordând cronica literară, interviul, editorialul, eseul, reportajul 
etc. Este redactor al revistei Vatra veche din Tg. Mureş, redactor al revistei EuropeanEcho (Bucureşti/Braşov), 
redactor-şef al revistei Corespondenţe din Braşov şi director al editurii Axilon din Braşov. A publicat volumele 
de poezie Cavalerul de Frig (Supergraph, Braşov, 2001), Cântecul harfistului (Orator, Braşov, 2002), Avatarii 
din Casa Cuvântului (Orator, Braşov, 2004) şi Autopsierea Labirintului (Minerva, Bucureşti, 2010). Membru al 
Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Braşov (2003). Deţine Premiul pentru debut editorial „Darie Magheru”, 
acordat de Filiala din Braşov a Uniunii Scriitorilor din România (2001), Premiul pentru debut editorial acordat la 
Festivalul Naţional de Poezie şi Proză Scurtă „Magda Isanos – Eusebiu Camilar”, Udeşti, jud. Suceava (2001) 
și Premiul pentru Poezie pe anul 2010 acordat de Filiala din Braşov a Uniunii Scriitorilor din România. 

 

 

„Rostirea poetică a lui Eugen Axinte, în bună măsură, aşa se 
petrece: între descoperirea fiinţei şi rostul locuirii sale în cuvânt: 
(...). Poezia sălăşluieşte aci în voie; dar voia ei se tăinuieşte spre 
a se redescoperi cu ajutorul altor metafore, de astă dată 
încărcate cu balsam. Poetul le ştie până-n rărunchi, dar nu le 
oferă deloc îmblânzite într-o expresie liturgică împinsă spre 
finalul de lumină”. 

Liviu COMȘIA 
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Scopul adnotărilor de faţă este de a încerca unele precizări 
prilejuite de faptul că în anii care s-au scurs de la moartea dr. 
Lay, deţinătorul Premiului Nobel pentru Pace şi controversat 
autor al scrierii proscrise Iluzia binelui, ne-au parvenit unele 
informaţii cât şi date biografice în măsură să lumineze 
întrucâtva traseul spiritual al acestei personalităţi atât de 
surprinzătoare. Astfel, avem o scrisoare olografă pe care 
doctorul o expediase către soţie, datând din perioada 
consecutivă decernării înaltei distincţii, dar care, nu se ştie din 
ce pricină, ajunge în mâinile unui colecţionar de timbre. Într-o 
frază de interes pentru cotitura sa doctrinară el scrie: „A-l 
numi Creator, pur şi simplu, dezvăluie lipsă de imaginaţie, 
spirit caduc şi viziune mecanicistă, deopotrivă comună şi 
comodă. Leibniz, care era un aristocrat pur-sânge şi nu 
gândea în tiparele nobilimii prusace, are dreptate când face 
afirmaţia ce a şocat atât pe clerici cât şi pe profani: „Nu-ţi poţi 
imagina pe Dumnezeu frământând cu palmele în lut ca să 
meşterească lighioanele şi oamenii. Factorul de care vorbim e 
cu siguranţă un executant, mâna de lucru, uvrierul. Aşa că nu-
i de mirare el să fi greşit proiectul ce i s-a lăsat pe mână. 
Astfel apare răul amestecat cu binele şi astfel atât binele cât şi 
răul au putut fi ajustate întotdeauna după voia celui care le 
distribuie”. E uşor de înţeles că făcându-se partizanul unor 
asemenea doctrine eretice dr. Lay s-ar fi pus rău nu doar cu 
clerul dar şi cu întreg Comitetul Nobel, ceea ce l-ar fi scos din 
cursa pentru mult râvnitul Premiu. Dar, acum cunoaştem 
faptul că abia după desemnarea şi primirea – pe deplin 
meritată – a recunoaşterii operei sale umanitare, abia după 
acest moment el îşi pune pentru prima dată problema 
speculativ-filozofică a existenţei binelui în raport cu o 
divinitate primordială sau cu surogatul acesteia pe pământ, 
reprezentat de puterile omeneşti fie şi trecătoare. Mai întâi, el 
se gândeşte la Dumnezeu, un Dumnezeu capabil de creaţii 
perfecte. Nu se iluzionează cumva  că a păşit pe tărâmul unei 
idei nefrecventate. Spengler semnalase deja în Der Untergang 
des Abendlandes, că pentru musulmani Coranul e o carte 
anterioară nu doar limbii vorbite dar însuşi Universului, 
nefiind elaborată de Dumnezeu dar fiind un atribut al Lui. 
Toţi biografii sunt de acord asupra faptului că dr. Lay trăieşte 
revelaţia necesităţii luminării originilor răului aproape 
simultan cu decernarea prestigiosului trofeu. E conştient că 
întreg devotamentul său, toate sacrificiile, devoţiunea faţă de 
rasa umană şi încercările prin care trec proscrişii, nevoiaşii, 
nedreptăţiţii, bolnavii, răniţii, persecutaţii, toată acea 
interminabilă epopee a pustiirii şi urgisirii ce nu cunoştea 
odihnă, avea să se reverse mai departe, fără zăgazuri şi fără 
contenire. Primele notaţii la lucrarea pe care o va intitula de la 
bun început Iluzia binelui, le consemnează în timpul călătoriei 
de întoarcere de la Oslo către Baden-Baden, unde face un 
popas – se pare – premeditat. Aici îl cunoaşte pe Willem 
Genitorius, autorul celebrelor Consideraţii despre necesitatea 
naturală a mediocrităţii, adept vreme de câteva decenii al lui 
Rudolf Steiner, a cărui doctrină o părăseşte în favoarea unei 
viziuni proprii centrată pe ideea creaţionismului plural. 
Potrivit lui Genitorius existenţa unui Creator bun, etern şi 
atotputernic care luptă împotriva răului şi ţine universul în 
echilibru e o contradicţie în termeni. „Binomul bine-rău, 
apreciază sefardul născut la Haifa, e o metaforă şchioapă. 
Sentinţele – scrie el – şi condamnările morale constituie 
răzbunarea preferată pe care cei mărginiţi spiritual o aplică 
celor mai puţin mărginiţi ca ei.  

 

Nu există voluptate mai deplină, adaugă, pentru 
mediocru decât spectacolul siluirii unui spirit elitist. Răul 
de grad zero, profund, genuin, absolut, nu zace în sufletul 
unui criminal în serie, care, la urma urmei e un bolnav, ci 
în acela al unei persoane comune, banale, cu taxele la zi, 
bun tată de familie, creştin declarat (dar fără a-i fi dator lui 
Dumnezeu), lipsit de orice idee dar gata să se pună pe loc 
în slujba uneia dispusă să condamne sau să stigmatizeze”. 
Cât despe esenţa binelui, Genitorius enunţase aserţiunea 
paradoxală devenită ulterior bun public: „Binele se naşte 
cu bâta în mână”. 

Cu siguranţă că o metaforă este şi episodul narat de dr.Lay 
în capitolul 2, paginile 27-31 ale Iluziei binelui, unde relatează 
vizita pe care, la invitaţia eruditului Willem Genitorius, o 
întreprinde la domiciliul Ţigăncii. Cartierul Hass unde îl 
conduce acesta e de fapt o mahala a imigranţilor ce trăiesc din 
expediente, a prostituatelor ieftine având ca ţintă turiştii veniţi la 
tratament, travestiţilor,  micilor şarlatani flotanţi proveniţi din 
pegra estului. Evreul îl previne: „Trebuie doar să priveşti. Atât”. 

Dr. Lay l-a urmat într-o dărăpănătură din cărămidă pe o 
scară roasă de vreme care cobora sub pământ. În text el afirmă 
că a simţit miros de câine ud şi un abur nesănătos 
învăluindu-l. Apoi au intrat într-o sală largă cu duşumele 
slinoase, lumintă de un mare număr de ecrane, fiecare dintre 
acestea prezentând imagini într-o permanentă dinamică. Un 
vălmăşag neîntrerupt de chipuri şi imagini, scene din viaţa 
cotidiană, frânturi din emisiunile de ştiri. Nu i-a trebuit mult 
să-şi dea seama că din acel caleidoscop interminabil nu lipseau 
nici contururi cunoscute, apropiate, chiar persoane intime. Erau 
bărbaţi şi femei din partea consumată a vieţii sale. Din pricina 
vitezei de derulare a înregistrărilor, dr. Lay abia putea să-i 
recunoască. Scamatoria – din câte deducem din text – nu-l 
impresionează, drept care decide să încalce consemnul şi îşi 
întreabă ghidul: „Dar Ţiganca unde e?” (pag. 29). 

„Ea e aici, îi răspunde nemulţumit de întreruperea tăcerii 
Willem Genitorius. Doar că prin natura ei nu e nici corp nici 
suflet. Ştii doar, unele credinţe orientale nu admit realitatea 
corpului. Nici a sufletului. Dar acela care se identifică unei 
astfel de credinţe, ajunge să se dematerializeze. De fapt, nu îşi 
pierde consistenţa, ci doar facultatea de a fi sesizată de noi”. 

„Mi-e destul de greu să înţeleg”, a admis dr. Lay după 
câteva clipe de meditaţie. 

„Să nu încerci să înţelegi ce nu-ţi stă în puteri, îl 
povăţuieşte taciturn evreul. Dacă vei continua să vorbeşti în 
loc să priveşti, se va spulbera toată puterea ta de a simţi ce 
trebuie să simţi. Fiindcă de aceea te-am adus aici, ca să ţi se 
dezmorţească simţirea”. 

Dr. Lay notează mai departe că a primit acele cuvinte ca 
pe o ofensă nedelicat exprimată. Nu întreaga sa viaţă şi-o 
clădise pe întrajutorarea năpăstuiţilor? Nu era oare întreg acel 
edificiu al binelui un imn al celor mai nobile simţiri omeneşti? 
Nu-i fusese recunoscut devotamentul de către cea mai înaltă 
instanţă? Sigur, se putea adnota şi răutăcios asupra unor 
considerente lăturalnice puse în circulaţie de o media 
tendenţioasă şi în căutare de subiecte condimentate. Anume 
că Premiul se acorda pe criterii oculte; funcţie de filiaţii 
politice, financiare, etnice, de clan, de notorietate, de 
apartenenţă la facţiuni şi organizaţii arareori numite, iar un 
procent zdrobitor din medaliaţi aparţinea Masoneriei. E drept, 
dr. Lay se lăsase condus de sugestiile unui bine generic, 
organizat şi condus de Comitete şi Comisii.  

 

    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR 

„Ce vor ei să știm” Căci însuşi binele se instituţionalizase, se raţionalizase, 
urma nişte direcţii bine stabilite, unele chiar de către Comisia ce 
urma să decerneze premiile. Nu trebuia să cunoşti acele direcţii, 
ci doar să le urmezi sugestiile. A te lăsa pradă tentaţiilor de a 
practica binele după propria conştiinţă, după propria concepţie, 
fie şi biblică, depăşea sfera acelor cerinţe. Însemna o greşită 
stăpânire a binelui, altfel spus, un lucru rău. Desigur, acesta e un 
comentariu personal al celui care semnează aceste modeste 
rânduri. Nu vreau să induc cititorului impresia că dr. Lay ar fi 
traversat un proces de conştiinţă legat de obedienţa faţă de felul 
în care a urmat tiparul efectuării acţiunilor – desigur – 
umanitare. Iar dacă, într-un anume fel, se poate admite că dr. 
Lay devenise un prototip al binelui public, acesta se datora 
Comitetelor, care la rândul lor puteau fi considerate exponenţi 
morali ai Timpului şi Epocii. Dar să revin la notaţiile din textul 
doctorului, referitor la ceea ce el defineşte drept ofensă 
nedelicat exprimată. „Până atunci, scrie el, avusesem 
convingerea că Willem Genitorius era un erudit de cea mai 
aleasă spiţă, dar brusc începeam să înţeleg că omul se şubrezise 
şi, din nefericire, deviase atât de mult încât îmi era dificil să 
întreţin cu el o conversaţie logică şi raţională. Însă, din politeţea 
pe care i-o datorezi întotdeauna gazdei şi în special călăuzei, am 
mai suportat câteva minute bune cascada de instantanee aparent 
spontane, cu festivităţi, primiri, parade, scene erotice, greve, 
conflicte de stradă, laudatio, toate într-o dispunere aleatorie, 
lipsită de coeziune. Unele instantanee mi se păreau cunoscute, 
deşi nu-mi aminteam când şi cu ce ocazie le văzusem. Altele 
ţineau de anumite evenimente binecunoscute, petrecute într-un 
trecut mai mult sau mai puţin îndepărtat. Apoi unele secvenţe 
se reluau, dar după un tipic oarecum diferit. De la o vreme, 
întreaga şaradă, pe care la început mă străduisem să o 
dezleg, a devenit agasantă. Mi-am întrebat călăuza dacă 
Ţiganca, cea fără corp şi fără suflet, deţine facultatea  de a 
vorbi. Fiindcă i-aş fi fost îndatorat să-mi explice 
semnificaţia acelei incontinenţe a secvenţelor”. 

Evreul îl apostrofează brutal: „Ţi-am spus doar să nu 
vorbeşti. Să priveşti şi atât. Să încerci să vezi dincolo de ceea ce 
ţi se arată. Dincolo de ce vor ei să ştim”. 

Din nou, dr. Lay se arată nedumerit (pag. 30). 
„Ce vor ei să ştim?” întreabă din nou, fără regretul de a 

fi risipit presupusa vrajă a consemnului tăcerii iniţiind o 
nouă discuţie. 

„Să ştim – cum ar fi în ceea ce te priveşte – care e singurul 
model al binelui. Să ştim că ei deţin acest model. Să ştim că 
doar ei deţin acest model. Să ştim că oricine se abate sau 
contestă acest model al binelui, se plasează în afara lui. Se pune 
de-a curmezişul legilor, moralei scrise şi nescrise. De-a 
curmezişul progresului. Al istoriei. Dacă n-ai fi turuit mereu, 
Ţiganca te-ar fi ajutat să vezi dincolo de ceea ce ţi se arată. 
Dincolo de ce vor ei să ştim.” Către Baden-Baden se îndreaptă 
cei bolnavi în speranţa însănătoşirii. Se poate aprecia că în cazul 
său termenii s-au inversat. 

Din păcate, nu putem afirma nici azi în ce măsură a 
influenţat episodul de la Baden-Baden comportarea ulterioară a 
doctorului. Inclusiv acuzaţiile deosebit de grave împotriva 
corporaţiilor implicate în proiectele umanitare de eradicare a 
conflictelor armate, spolierii, a sărăciei, foametei, bolilor şi 
conflictelor rasiale, iar faptul că aparenţele ar fi ascuns o uriaşă 
afacere, menită să întreţină statu-quo-ul, nu s-a dovedit 
niciodată. Chiar moartea doctorului, în urma acelui accident 
nefericit, rămâne destul de confuză, în pofida cercetărilor 
amănunţite şi declaraţiilor poliţiei. Parcă eşti tentat să meditezi 
asupra expresiei „ce vor ei să ştim”, ca variantă convenabilă. 
Cât despre Iluzia binelui, e mai potrivit să-i ignori conţinutul. 
Dacă, totuşi, doreşti să-l parcurgi, e mai potrivit să nu-l 
comentezi în public. Iar dacă, totuşi, se întâmplă să o faci, 
înseamnă că-ţi doreşti foarte mult singurătatea. 

 Doru KALMUSKI 

Născut la Piteşti, în 1944. Urmează, la Iaşi, cursurile la trei facultăţi, fără a 
le termina. Debut în dramaturgie la Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri”, cu 
piesa Duminică cu papagal. Doru Kalmuski este membru al Uniunii Scriiitorilor 
din România din 1990 şi a publicat 14 volume. Debut în proză în revista 
„Luceafărul”. Apare la Editura Dacia, Cluj, cu romanul sub pseudonim feminin 
Epilog pentru alţii. Debut sub nume propriu cu romanul Îmbunătăţirea 
funciară, la Cartea Românească. Propus pentru Premiul U.S.R. la debut în 
proză. Refuză premiul. Publică în 1989, Antonie şi ceilalţi, apoi Ultimele ştiri 
despre gepşi. Urmează Fiul şi Gara Milano. Activitate publicistică în ţară şi în 
Canada. Demisionează din funcţia de preşedinte al Partidului Alianţei Civice, 
filiala Bacău. Editează Trilogia utopică: Adevăratul Eden – Utopia politicii, 
Religia minciunii – Utopia raţiunii, Isus la Bucureşti – Utopia credinţei. 
Premiul U.S.R., filiala Bacău, pentru Trilogia utopică. La Editura Saeculum 
publică studiul de inspiraţie biblică Semnele Apocalipsei. La Editura Fabienne 
apare culegerea de articole politice Atlantide roumaine. Publică monografia 
Nicu Enea – radiografia unui destin artistic. La Editura Deşteptarea a tipărit 
romanul Formula supravieţuirii. În 2012 editează Spre vest prin nord-est, 
roman politic. Are pregătit pentru tipar ciclul de povestiri intitulat Douăsprezece 
povestiri profetice, din care face parte şi cea de faţă. Trăieşte în Bacău, unde e 
căsătorit cu pianista Ozana Kalmuski Zarea. 

Cătălin CIOLCA 

CELUI MAI IUBIT 

Maestre, prea iubite maestre, rogu-te, învaţă-ne, 
spune cum numai tu ştii: 
 

Pentru ce în biata noastră ţară 
cinstea nu face nici cât o ceapă degerată? 
 

Acesta să fie, oare, preţul corect al cepei 
degerate, la românii de azi? 
 

Şi, atunci, la ce bun, scumpe maestre, 
la  ce bun un car de minte şi o desagă 
burduşită bine cu farmec, 
 

dacă omul este, vorba Poetului de la Mărţişor,  
din poartă, 
dacă omul este un căcănar. Fie-mi iertat! 
 

La ce bun, dragă maestre? 
 

La ce bun, Doamne, Dumnezeule, 
la ce bun, păcatele mele... 
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TIMPUL PERSONAL DE VIS 
un dialog  

Aurel Brumă – Viorel Munteanu 
 
Mereu, în octombrie, pe raftul de galben al gutuilor, 

între un cârcel de băbească și rămurelele de mintă și 
busuioc, spațiul de așezare al amintirilor primește plicuri 
cu ștampilă udeșteană, fie de la dumnealor Aurel și 
Modesta Recolciuc din Plăvălari, fie de la  părintele Ionel 
Romega de la Ruși-Mănăstioara, fie de la colecționarul în 
duh Mihai  Fădur. Și mi se face dor de propria tinerețe și 
de prietenii rari, netrucați, ai acelui anotimp de existență 
între care și compozitorul, profesorul universitar, ciudatul 
călător prin armoniile de turle, prietenul udeșetean prin 
biografie, Viorel Munteanu. Puțin aplecat, poate pe o 
vioară a începuturilor muzicale, poate într-un gest amânat 
de mișcare a baghetei către aripa suflătorilor din 
orchestra aceea închipuită, visată…  

Iau ața cuvântului, abia vizibilă sub reflectoarele acelea de 
vernisaj public, și o înnod și zic: acolo, la Reusenii nașterii, există 
în memoria profundă, de legendă adeverită, tragica pagină a 
unei nuntiri însângerate tot într-un octombrie, pe 15,  uciderea 
voievodului Bogdan al II-lea, tatăl lui Ștefan cel Mare, dar și 
metopele de așezare ale existenței unor personalități, între care 
Eusebiu Camilar, Magda Isanos. Or, cum am pipăit eu duhul 
locului, parcă e mai prezent, deasupra tuturor, Ștefan cel Mare și 
Sfânt. Atingerea bolții. Celestitatea. 

Viorel Munteanu: Eu am scris cantata-oratoriu Ștefan cel 
Mare  având ca prim titlu Închinare la Ștefan cel Mare, titlu 
neacceptat atunci, în 1975. Or aici, între altele, exact asta am și 
vrut: să redau acel dramatism de care vorbești, suferința și 
ridicarea din suferință, construcția unui destin iar bocetul, litania, 
au reîntrupat Reusenii în timpul de care vorbeam. Bocetul acela 
mă atinsese la Câmpulung, acolo unde, peste lacrimile sonore ale 
femeilor, se așezau sunetele de bucium, umbra muntelui retezată 
de asfințit, un dublu asfințit: clopotele, sonurile prohodului. 
Pagina era deja, exista, o retrăiam în scriitura muzicală ca o 
proprie destăinuire. Era partea de clepsidră a nisipului prefirat și 
urmat, în imagine răsturnată, de construcția perspectivei, istoria 
ca extensie obligatorie în perspectiva temporală. Cât privește 
celelalte volumetrii de duh, trăitorii de altitudine, am fost 
preocupat și, în parte, am și reușit să dedic unele lucrări acestor 
personalități ale Bucovinei și ale Moldovei: pentru Eminescu – 
Rezonanțe I, pentru Porumbescu – Rezonanțe II, pentru altarele 
Putnei, și iarăși și iarăși Eminescu. Glossa, ce subiect 
extraordinar, poema glosând în sine numele lui Eminescu, 
enograma acestuia mi-a relevat un mod muzical existent în 
ancestralitatea cântecelor noastre, frânturile modale restituind în 
realocarea întregului numele marelui poet. Și m-am gândit, 
din această perspectivă greu decelabilă profanilor, m-am 
gândit și am concluzionat că Eminescu a avut un anunț, o 
predestinare a nașterii profetizată de aceste cântece. Unicitatea 
acestor fragmente modale, constatam prin cercetările 
următoare relevării ipotezei, erau prezente în varietatea 
baladei românești. Iar  conceperea, glosarea Glossei mi-a 
ocupat ani buni, noutatea construcției muzicale obligând, 
impunând absorbția lentă, profundă a părților întregului dorit. 
Aplicam pentru prima oară forma literară a glossei în muzică 
pentru a obține o sonată cu arhitectură perfectă. Descopeream 
uimit existența în sine a  formelor muzicale în vers, în părți de 
vers: vremea trece, vremea vine... Simți, auzi muzica. Cu 
soliști, cor și orchestră am făcut toată simfonia de 35 de 
minute, Simfonia Numelui Eminescu.  

– Cu mulți ani în urmă, între lelea Catrina – sora lui 
Eusebiu,  profesorii Căpreanu și Căpitanu mișcam tăcerile în 
grădina casei memoriale din Udești pentru ca tectonica 
discursului udeștean să recompună fantasma arheologică a 
uriașilor, oasele acelea ciudate, pantagruelice, total 
nepotrivite etalonului de biometrie umană a prezentului. 
Aceia ne invită să accedem altitudinea, evoluția? 

– Mda. Este un exercițiu care nu trebuie dus însă prea departe.  
– Secretizarea într-o altă legendă. Oricum, drumurile 

copilului Viorel spre Putna, – câți ani s-or fi risipit dincolo de 
copilărie? – adaugă răspunsuri demersului vocațional din 
biografia compozitorului. 

– Indiferent de ce-ar fi dorit unii ori alții atunci, cărările 
copilăriei nu s-au deslipit de Putna, de Neamț. Ambarcați pe 
câte-o mașină, suspendați de propria umbră în drumuri, era un 
miracol să ajungi la Putna, să asculți cântările. Cele mai 
frumoase cântări erau la hram și la priveghi. Iar la Priveghiul 
Maicii Domnului cântările sunt copleșitoare. Și mă bucur de 
înmulțirea corurilor bisericești după ’90. 

– Glasurile Putnei...

– Da. Pentru lucrarea aceasta am trudit enorm. Absorbeam 
tăcerile de clopot, mișcările sub vânt, mișcarea de clopot după 
obligațiile de ritual. Fostul meu profesor Gheorghe Ciobanu, în 
cincizecișiceva, a descoperit Școala muzicală de la Putna. 
Manuscrisele adevărate erau la Leningrad și Moscova, dar au fost 
fotografiate, aduse. Și s-a demonstrat că la noi exista unica școală 
la care se pregăteau și cei din jur, din Ucraina spre exemplu. Și 
mi-au transcris special neumele din Letopisețile de la Putna, din 
1511, pentru Glasuri. Și, după cum știi, am reconstruit împreună 
finalul din Imnul pentru Ioan cel Nou de la Suceava: Țară de Sus, 
bucură-te și cântă/ Soare între sorii lamurii noastre/ Glas între 
glasuri soare rodește. 

– Iar Glasurile Putnei cred că este compoziția cea mai 
„circulată”. 

– În Elveția, unde exista, într-o tabără de muzică, o formație 
de tineri, nu știu cine era dirijorul, de unde au luat partitura, au 
interpretat și înregistrat lucrarea. Și am rămas uimit la pauza de 
aproape un minut, imediat după partea orchestrală de încheiere, 
între lucrare și aplauze. La un timp, am avut șansa de a dialoga cu 
dirijorul prin intermediul Danielei Vlad, la Radio. Și l-am 
întrebat: Maestre, ce se întâmplă acolo, ce este cu pauza aceea? Și 
mi-a spus: „Am stat un minut cu mâinile ridicate pentru că eram 
convins că această muzică trebuie să lucreze în noi.”  Iar lucrarea 
în public, spun eu,  se datora ethosului bizantin care respiră în 
acestă compoziție.  

– Și ce „răzbunare minunată” trecerea de obediența de roșu, 
acordarea Premiului Academiei într-un timp total nepotrivit 
duhovniciei. 

– De prima dată lucrarea a fost respinsă la Uniunea 
Compozitorilor pentru ca, la doar două-trei zile, să fie dezarhivată 
și ridicată pe podiumul academic. Erau în comisie Doru Popovici, 
Alexandru Pașcanu și alți compozitori care mai aveau prin sertare 
compoziții inspirate din psaltică, din bizantină. Respingând 
Glasurile își respingeau propriile lucrări, opțiunile componistice. 

– Se vorbește mult despre o literatură a rezistenței, 
ascunzând, propunând în subtext, subliminal, alte adevăruri 
decât cele comandate ideologic înainte de ’89, impuse. Pe orizont 
componistic un exercițiu de similitudini cu Glasurile? 

– Atunci, la Electrecord, am întâlnit un secretar de stat. Mai 
înainte dicutasem cu Dumitru Gavrilean să facă un portret 
frumos, cu Ștefan cel Mare, coroană – să-l pun pe copertă. Și 
acela, secretarul, îmi zice: „Nu, nu merge. Că Ștefan nu doar că 
are coroană dar mai ține și Putna pe palme. Nu, nu merge”. Mă 
întorc la Iași, uite Mitică, așa și așa. Lasă, zice artistul, îi păcălim 
noi. Și face clopotul de la Putna, simbolica lui. Culmea este că la 
București, omul cu BT-ul, bunul de tipar, privește scurt și scurt în 
replică, iarăși: „Nu, nu merge. Ăsta e clopotul de la Putna”.  

 

 

Între miez și coajă erau ofuscați de vizibilitatea semnului de 
credință. Dar mă întorc spre mine însumi. Nu am luat modalismul 
de care vorbeam și arhaicul separat, lumea psalticului bizantin și 
cea a cantosului popular sunt artificial separate. Este o singură 
lume sau, mai exact,  aparțin aceleiași lumi. Important este dacă 
reușești prin tehnica de compoziție să le definești unitatea.  Iar pe 
această cale se înscrie obligatoriu bucuria, lumina.  

– Cândva, la Bistrița, actorul-poet Dorel Vișan îmi citea 
propriii psalmi, recompunerea încercatului popor român în 
vitregia timpurilor, el, poporul ales de fiecare dintre noi în mai 
bine, în mai speranță. Și mă gândeam cum și cine va recompune 
muzical cântările regelui David. 

– Au apărut extraordinar de multe coruri în țară. Și nu numai 
pe lângă biserici ci și la unele case de cultură. Se interpretează 
foarte multă muzică religioasă.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opt ani de zile, cât am fost președinte al Festivalului-concurs 

„Buna Vestire” de la Fundul Moldovei, am reușit să conving 
organizatorii să lărgească geografia de reprezentare a corurilor, 
evenimentul căpătând virtuți naționale. A apărut o adevărată 
Academie corală. Iar peste poate de uluitoare este prezența masivă 
a publicului de acolo care, o duminică întreagă, nu se deslipește de 
muzica religioasă! Și apoi culminațiile de duh, cum la cântarea 
Tatăl nostru unde toți, absolut toți, se ridică în picioare, participă, 
adaugă tăcerea de rugăciune proprie coralelor. Ceva de nedescris. 
Cuvântul  evanghelic trece de barierele biologice, de cadrul sălii, 
urcă în intimitatea fiecăruia. Și mă bucur cu bucuria ctitorilor de 
această Academie de muzică psaltică de la Fundul Moldovei ca de 
propria mea catedrală. 

– Repet cu obstinație, cu uimită patimă de recompuneri, 
întrebarea de descoperire a celui/celor care au ținut mâna pe 
umărul celui din fața mea, acum profesor universitar și 
compozitor, reputat formator de valori, Viorel Munteanu. Mâna 
de pe umăr – amprenta de pe inima foarte tânărului compozitor 
de atunci ... 

– Studiile de compoziție le-am făcut mai târziu, după ce 
am terminat Facultatea de pedagogie. L-am avut profesor pe 
Vasile Spătărelu, apoi pe Gheorghe Ciobanu, care m-a 
descoperit în aplecarea spre folclor și muzica bizantină. Și 
urmează specializarea mea în timp, pe foarte mulți ani, cu 
Maestrul Roman Vlad. El le avea pe mama și sora sa la 
Onești. În `80 am avut o bursă de studii la Santa Cecilia și 
deși el nu mai preda acolo, am cerut să lucrez cu Roman 
Vlad. Venea la Onești, ne întâlneam și discutam încontinuu. 
Deci studiile italiene le-am translat la Onești. Ei, acest 
creator care, ca și Enescu, era multiplu: pianist, dirijor, 
compozitor, a traversat aproape un secol, are 93 de ani 
acuma.   L-am întâlnit în luna mai și spune: „Dragă maestre 
Munteanu, lucrez foarte mult. Visez muzică, sunete, dar e grea 
caroseria”. Și te uimește prin agilitatea extraordinară a spiritului. 
A scris o carte, Trăind muzica, lansată anul trecut (mi-a trimis-
o), unde vorbește de toate personalitățile muzicale ale secolului. 
Prieten cu Stravinski, cu... Doamne, câte nume mari!, fiindcă a 
fost organizator de mari festivaluri în Italia, la Florența, Neapole și 
la Roma, director al Filarmonicii de la Santa Cecilia, director la 
Scala. Gândiți-vă ce putea scrie un om de o asemenea cultură 
muzicală și nu numai – mersese la Roma să facă matematică – 
dar era pianist și își dăduse licența la Cernăuți cu un concert 
Beethoven, studiat cu Tit Tarnavschi, tatăl lui Vasile Tarnavschi, 
profesor de la Cernăuți. Ei, acest om a dorit foarte mult să 
cunoască Iașul și l-am adus  profesor la noi, la universitate, l-am 
dus la „Vacanțele muzicale de la Piatra Neamţ”, pentru 
conferințe de o audiență formidabilă. 
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A devenit Cetățean de Onoare al Iașului și Doctor Honoris 
Causa al Universității de Arte „George Enescu”. Și m-am bucurat 
să îi intermediez întâlniri, cunoașterea valorilor ieșene. I-am și 
tradus Istoria dodecafoniei, lucrarea mea de doctorat tot cu 
Roman Vlad a fost. Cel puțin 10 ani de viață i-am onorat cu 
aceste lucrări, onorându-mă, bucurându-mă.  

– Între „dușmanii prietenoși” ai lui Viorel Munteanu așez 
propria sa valoare. Valoarea de manager. Două legislaturi rector, 
după consumarea unor ani ca decan, în care încăpățânarea 
proprie bucovineanului, respectul pentru lucrul bine făcut, 
respectul de sine prin evoluția celor din jur, toate acestea au redus 
durata „timpului astral”, cel dedicat componisticii. 

– Încă din tinerețe, lucrând în Radio, poate că, fără să-mi dau 
seama, m-am autoeducat în a da foarte mult timp altora. Este o 
bucurie dar mai apoi, urmărind încotro și unde se duce timpul, te 
întrebi ce câtime ai irosit-o în nelucrare. Foarte greu am ținut 
cârma compoziției – pe tren, în mașină, la hotel –  dar se conturau 
schițe chiar și lucrări pe această disipare de timp. Dar 
compozitorul n-a cedat în fața rectorului. Și multe din lucrările 
perioadei au circulat cu succes. Poate, numeric, să fi pierdut ceva. 
Și cum altfel dacă, într-un calcul, un an din opt s-a dus pe 
drumurile impuse de prioritățile universității. Pe același plan 
de discuție, acumulările, trăirile ce s-au acumulat în tine, 
asigură chintesența, asceza „astrală”, ideile componistice 
grupându-se într-o altă ritmicitate, depășind incertul, 
așteptarea prelungită. Roman Vlad clama ideea că nu există un 
timp ocupat pentru compozitor, că acesta, indiferent de 
condiții, nu poate dezarma creativ. 

– Între reușitele rectorului Viorel Munteanu se înscrie, și asta 
o spun ceilalți, și rectitorirea prin Casa Balș a imaginii dorite 
pentru fostul Conservator, acum Universitatea de Arte, ca 
edificiu european de vocație bizantină.  

– Conservatorul, ca să-i spun așa, nu a avut niciodată un 
spațiu propriu, bine definit. Am lucrat pentru asta în localul din 
strada Horia dar mai ales aici, unde prin bunăvoința Universității 
Tehnice „Gh. Asachi” și a Episcopiei Romano-catolice de Iași 
suntem, în sfârșit, acasă. E greu, în criza asta, să găsești 
înțelegere. S-au schimbat vreo șapte miniștri și la fiecare trebuia 
să mergi, să-i explici. Iar cel mai greu este să poți ajunge în 
situația să-i explici. Audiența, obținerea acesteia, o aventură. 
Domnul ministru Hârdău, da. Făceam laboratoare. Și am primit o 
hârtie, o adresă prin care se cerea să prezentăm date cu privire la 
laboratorul de muzică simfonică. Și normal că surprinde titulatura 
asta: laborator de muzică simfonică. Ni se cerea să spunem câți 
studenți folosesc acest instrument, că un laborator clasic, 
obligatoriu să aibă instrumente, aparate. Și eu i-am spus că la oboi 
cântă 80 de persoane. Ministrul a zâmbit iar de zâmbet am legat 
cârligul cererii de a fi primit a doua zi în audiență. Și i-am spus 
despre cei 80. Uitați, orchestra mea simfonică are 80 de persoane. 
Dacă îmi lipsește oboiul mai poate lucra orchestra? În replică 
ministrul a decis ca și Bucureștiul și Clujul să primească același 
suport de sprijin financiar pentru... laborator. Pentru 
„laboratoare”, fiindcă în anii aceia buni am primit dotări de 
excepție nu doar pe partea de muzică ci și la arte plastice,  la 
teatru. Bine, să zicem că la dotări se mai poate rezolva ceva dar 
am trecut prin reforme. Iar când eram eu decan la Iași nu aveam 
doctoratul, masteratul. Apoi trebuia să luptăm pe contrasens cu 
Reforma de la Bologna pentru a demonstra că la muzică trebuie 4 
ani de studiu și nu 3. Și cu asta am pus pe jar toată lumea 
academică muzicală din țară. Că trebuia să argumentăm de ce 
trebuie patru ani și nu trei. Și am reușit. Revenind la clădire, sunt 
peste măsură de mulțumit când văd că vin străinii și admiră ținuta 
impecabilă a Universității de Arte la Iași. 

– Funcționalitatea a fost extinsă la maximum, holurile 
depășind condiția edilitară, fiind superbe galerii de artă, de 
exprimare valorică a studenților, profesorilor artiști. 

– Cum și Sala Caudella pentru cei de la actorie. Apoi, fapt 
unic la noi, studenții fac practica la Filarmonică. Deci este o 
instituție legată de interese, de traiecte profesionale. Este însă loc 
și pentru mai mult, pentru mai bine. 

– Într-o discuție „cronicărească”, Bujor Prelipcean vorbea 
de exodul valorilor din Iași către alte centre. Lipsa condițiilor 
necesare aici. Neputința de a se crea astfel de condiții. S-a 
schimbat ceva? Și adaug sentimentul de satisfacție al 
componenților Voces-ului de a fi fost chemați să facă parte din 
corpul profesoral al universității. 

– Eu am încercat să readuc valorile plecând de la nevoia 
asigurării unui corp profesoral de o asemenea dimensiune. Dar, 
în același timp, trebuie să acceptăm că personalitățile artistice 
trebuie să și plece. Trebuie să-i lăsăm să circule, să-și 
adeverească valoarea pe un orizont mai larg, la o altă 
dimensiune, peste măsura a ce poate oferi Iașul. Dincolo de 
condițiile de care vorbeai, care este visul artistului? Să cânte la 
toată lumea. Compozitorul să fie auzit. Cei care pleacă 
acumulează, dezvoltă propria lor valoare prin această migrare 
și, revenind, propun măsuri calitative dezvoltate, îmbunătățite. 
Am adus-o pe soprana Elena Moșuc la atâtea concerte. Păi este 
o lumină pentru Iași! De asta, la aniversarea a 150 de ani de 
existență ai universității ieșene am făcut un festival internațional 
muzical de un an de zile, dragă domnule Aurel Brumă. Un an 
de zile numai douăzeci și ceva de master class din afară, 
orchestre inclusiv din America și unde, în componența acestora, 
au fost și mulți muzicieni români, formați la Iași. Deci e bine 
dacă cineva pleacă și arată valoare, acumulează și, întorcându-
se, să nască în jurul său valoare prin discipoli.  

– Ajuns la o anumită etate, profesorul, dascălul începe să-și 
măsoare timpul și cu măsura biografiilor foștilor discipoli, ucenici, 
studenți. Și mă gândeam la Raluca Știrbăț schimbând uniforma 
gimnazială cu ținuta de concert, ca studentă, pentru ca, acum 
câteva zile, să o regăsesc într-n juriu care măsura concurențial 
diferența între interpreți de valoare internațională copleșitoare. 

– Raluca a revenit la Iași. O am doctorandă. Face o teză 
despre lucrările de pian ale lui Enescu. Extraordinară. 
Acumulează o documentație depășind știutul, mereu îmbogățită 
cu tot ce s-a scris despre Enescu în străinătate și care lucrări 
lipsesc, nu sunt cunoscute în bio-bibliografia din țară. Dar este 
angajată în teza de doctorat și cu discul pentru Enescu. Or această 
alegere a Iașului pentru doctorat este extraordinară. La fel, l-am 
mai avut doctorand pe Remus Azoiței, profesor la Academia 
Regală Muzicală din Londra. Plecat din Galați la București, trecut 
prin Italia. Și a venit la Iași să-și facă doctoratul pe lucrările de 
vioară ale lui Enescu. Integrala lucrărilor. Iar a-l asculta pe 
Azoiței în concert este un privilegiu. Și faptul că a venit aici, a 
făcut master class, și-a expus părerile, va publica teza, așează 
altfel plecările și revenirile. Și fiecare revenire este o așezare de 
sămânță în următorii, și ne bucură fiecare în parte și spunem și 
dorim ca fiecare bob veșnic roditor să fie.   

– Între „clenciurile” de rutină gazetărească, pedala apăsată 
pe ideea de „școală”: școala ieșană de chirurgie, de istorie, de 
inventică, de matematică sunt obstinant recompuse. Și, totuși, se 
poate vorbi, în contextualitatea discuției, de o școală de 
muzicologie la Iași? 

– „Școală”? Sigur că aici sau la Cluj sau în altă parte o 
anumită personalitate atrage, coagulează valori în jurul ei. Dar de 
ce neapărat, imediat, eticheta de „școală”? Dar valorile circulă. Și 
cum să spui, spre exemplu, Școala muzicală de la Piatra Neamț în 
contextul în care vacanțele muzicale de acolo adunau mari 
personalități din domeniu? În jurul unor mari personalități se 
crează o anumită orientare, un flux de interes. Și dacă, alt 
exemplu, Gheorghe Chipail a fost recunoscut ca un mare chirurg, 
gata, punem denumirea de Școala de chirurgie de la Iași, Școala 
lui Chipail, când, concomitent, alți mari chirurgi și-au adeverit 
valoarea la Cluj, București sau Sibiu? Iar privitor la muzică, un 
limbaj universal, cum s-o pui în pătrățele, pe școli? A, da, trecem 
să vorbim despre curente noi, orientări noi, asta da, obligă la un 
alt discurs, la focalizarea interesului spre un om, un punct, o 
destinație. Muzica trebuie să vorbească, să se impună prin sine. 
Nu are nevoie de traducător. Numai dacă este scrisă prost are 
nevoie de traducător. Uneori sunt compoziții muzicale care 
durează câteva minute și un tratat întreg care să o explice. Cine 
citește tratatul acela? A, dacă vorbim de noutate, de laboratorul de 
creație, asta este altceva. Și Beethoven a fost revoluționar în forța 
lui și în laboratorul lui dar prin creații care, pe urmă, au fost pe 
deplin recunoscute valoric. Nu trebuie să existe o școală de 
muzică ieșană ci muzică de mare valoare, care să impună 
interesul pentru Iași prin compozitorii săi.  

– Aleg harta energetică Hartmann. O rețea care acoperă 
globul cu o diseminare de puncte energetice în spații clar, 
distinct precizate. Compozițiile lui Viorel Munteanu interpretate 
în Italia, Japonia, Elveția, Cehia, Germania, Anglia, etc. etc., – 
energizează prin artă interesul acelor țări, popoare pentru 
România?  Face parte arta din „laboratorul” diplomatic al 
României? Crează nevoia de „audiențe”? 

– Cât mergi prin lume și trezești interes, ești un om  de 
reprezentare implicită a țării. Transmiterea imaginii țării prin 
creații absorbind specificul național, da, asta este diplomație de 
albastru. Dar nu trebuie să ne închipuim că, dacă eu merg cu o 
creație în străinătate, neapărat reprezint, cu această creație, 
România. Nu. Relația se construiește de la sine. Iar în ce mă 
privește, am avut noroc, norocul mai poate fi și căutat, să fiu 
cântat de foarte multe orchestre din străinătate și din țară. Dar 
important este dialogul care se crează între compozitor și dirijori, 
cu interpreții mai tineri sau mai în vârstă, rețeaua aceea de 
energii, de simpatii, empatii și de aici totul decurge firesc, 
armonic, preluarea, transmiterea interesului pentru anumite 
lucrări urmând un circuit greu de definit aici. Poate este, repet, și 
un noroc. Orchestra Syrinx, spre exemplu, mi-a cântat Concertino, 
în mai bine de 100 de orașe din lume. Dar le-a și slujit lucrarea 
fiindcă au luat două mari premii, între care unul de excepție la 
Tokio. Au fost filmați, intervievați, au promovat muzica iar aceasta, 
prin specific, era România. Deci iată cum se duce această simțire a 
locului (dar poate că, dacă este numai a locului, iar nu este bine), 
acel ceva creativ care atrage, propune reflecția, și care, dacă se 
ridică la rangul de a putea circula, este o reușită.  

– Priveam imaginile de pe Net, la Suceava, când 
Universitatea „Ștefan cel Mare” v-a acordat titlul de Doctor 
Honoris Causa și spațiul mi se părea familiar, Sala Joseph 
Schmidt. Greșesc? 

Exact. După realizarea sălii Joseph Schmidt rectorul de 
atunci, prof.dr.ing. Alexandr Graur a întrebat cum putem face o 
stagiune. Și am colaborat ani în șir pe proiectul unei stagiuni. Și 
am reușit cu studenții noștri de la muzică, arte plastice, teatru să 
facem această stagiune. Acolo, Cristian Ungureanu a oferit o 
expoziție, Armonia sferelor. Eu am scris un Imn al universității. 
S-ar fi vrut prezentarea Glasurilor Putnei, nu aveam posibilitatea 
atunci și am apelat la scriitorul Grigore Ilisei care avea un film, 
Izvoare, cu toate mânăstirile de aici și de peste Prut. Pe aceste 
imagini, ca fond de ilustrare, Glasurile. S-au legat. Și am reluat la 
manifestarea Geniul memoriei colective, organizată la Putna de 
Academicianul Dan Hăulică. 

 

– Există un exercițiu permanent al presei de specialitate  în 
cuantificarea valorilor. Și asta este bine. În domeniul muzical îl 
găsesc pe compozitorul Viorel Munteanu primind autentificarea 
valorii, dincolo de importantele premii, diplome, ca Profesor 
Honoris Causa în varii spații geografice: Suceava, Târgoviște, 
Constanța. Și neașezarea, neîncremenirea pe frescă moldavă  
asigură confortul recunoașterii valorii naționale, internaționale a 
operei compoziționale semnate de Viorel Munteanu? 

– Sper să fie așa. Nu vreau să stau între paharele cu apă vie, 
apă nevie, nu vreau să alunec în mlaștina orgoliilor necuvenite. 
Mă bucur că lucrările mele circulă iar singurul judecător al valorii 
nu poate fi decât Timpul.  

– Ca pedagog, formator, încă în activitate, la Cartea de aur a 
evoluției universității de arte adăugați, suplimentați paginile albe 
la capitolul de muzicologie, așteptările pentru cei care vor avea 
ce să scrie cu propria învățătură, cu propriul har, cu talent.  

– Fiecare trebuie să-și asume răspunderea pentru viitor. Să 
pregătească acest viitor. În 2001, când am adus doctoratul la 
universitate, și culmea e că acest lucru nu se putea face decât în 
jurul meu, pentru că nu aveam profesori activi, a trebuit să aducem 
colaboratori, pe muzicologul Gheorghe Firca, pe domnul profesor 
Mihai Cozmei, de atunci a început o cercetare mult mai 
laborioasă, o dezvoltare a muzicologiei. Aș putea spune că, prin 
obligativitatea ca profesorii să aibă titlul de doctor în universități, 
cercetarea a luat un avânt frumos. Depinde cât rămâne din aceasta. 
Dar putem vorbi, în muzicologie, de o împlinire pe care o dorea 
profesorul George Pascu și la care, efectiv, a contribuit profesorul 
Cozmei. Au apărut cercetători de forță, Gheorghe Duțică și Laura 
Vasiliu iar acestora li s-au adăugat doctoranzii, lucrările de foarte 
bun nivel. Sigur, și aici cernerea timpului, atât pentru compoziție 
cât și pentru muzicologie, va determina valorile perene. Am avut 
și avem o cercetare în muzica bizantină, un grant pe care l-am 
făcut în colaborare cu Mitropolia Moldovei și Bucovinei încă din 
perioada când Prea fericitul Daniel era pe scaunul mitropolitan la 
Iași. Florin Bucescu a luat premiul Academiei pe cercetare 
bizantologică. Iar gândul mă duce la Calendarul profesorului 
Cozmei, Existențe și împliniri, o derulare de evenimente, realizări, 
de ascensiune continuă. La o conferință itinerată de la Milano la 
Roma am arătat contribuția muzicologică a multor profesori 
italieni veniți la Iași și care, la un moment dat, s-au împământenit 
aici. Și am explicat că acum, pe contra-sens, este rândul 
muzicienilor români să atingă Italia, Europa. Și așa se întâmplă, 
pentru că, dacă mergi în străinătate, vezi orchestrele simfonice 
pline de instrumentiști români. Și nu numai. Faptul că circa 50.000 
de tineri români sunt studenți în străinătate propune reconsiderarea 
rolului școlii românești în formarea acestora. Și nu-i puțin lucru. 
Că s-au dus mai ales vârfurile? Foarte bine. Parte dintre aceștia se 
vor întoarce în câștigul celor rămași acasă. Am vrut să arăt că prin 
învățătură, la care se adaugă și credința, avem ce dărui lumii prin 
specialiștii noștri, chiar dacă privirea mea este numai deasupra 
domeniului artelor.  

– Un ilustru pinacotist, vorbind despre marile personalități 
din arta plastică românească, spunea că a fost aberantă și 
restrictivă Legea patrimoniului care nu permitea participarea, 
vinderea unor lucrări de artă românești la marile licitații din 
Europa, America. Or, completa acela, dacă nu ești văzut, dorit, 
aproape nu exiști. Exact cum bucățile de aur din milioanele de 
tone de minereu nedecopertat.  

– Teoria circulației a avut, are și va avea prioritate.  
– „Bătrânul care visează visuri”... Ce visuri visează Viorel 

Munteanu? 
– Încă am visuri frumoase. Dar este o luptă fantastică cu 

timpul. Este enorm de greu să-ți organizezi timpul. Dar dacă nu ai 
și timpul tău, să ți-l respecți, nu poți visa. 

Sursa: www.ibs-tv.ro 
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a provincialului Jitnicer Vadră. Călin Chirilă îi conferă o 
perplexitate hazoasă şi o naivitate de efect umoristic sigur. Îl 
acompaniază Puşa Darie (Safta), cuceritoare în sublinierea 
tâmpeniei şi uimirilor personajului (secvenţa în care priveşte 
năucită scrânciobul-roată e de antologia umorului). Se mai 
disting, în nota generală de veselie şi umor: Anemarie Chertic 
(Tarsiţa), Teodor Corban (Şătrarul Săbiuţă), Daniel Busuioc 
(Alecu), Petronela Grigorescu (Marghioliţa), Catinca Tudose 
(Cati), Dumitru Năstruşnicu (Leonil). 

Ca şi în alte montări, colaboratorul principal al 
regizorului, scenograful Dragoş Buhagiar, a conceput decorul 
pe două nivele sugerând stratificarea societăţii. Elita 
evoluează pe palierul superior, în ţinuta şi atitudinile 
importate din Occident, iar jos se petrec întâmplările de 
carnaval, cu măşti, costumaţie autohtonă, irozi, limbaj neaoş, 
muzică de fanfară (cântă îndrăcit fanfara din Chetriş a Fraţilor 
Lucan). Mişcarea scenică, dansurile (polca, ruseasca, bătuta 
ş.a.), coordonată de Florin Fieroiu, asigură un ritm infernal pe 
toată durata spectacolului. În grupul protipendadei inter-
pretările sunt asigurate de Doina Deleanu, Brânduşa 
Aciobăniţei, Haruna Condurache, Diana Chirilă, Livia Iorga, 
Irina Răduţu-Codreanu, Oana Sandu, Andreea Lucaci, 
Roxana Mârza, Radu Ghilaş, Cosmin Maxim, Const. Puşcaşu, 
Horia Veriveş, Gelu Zaharia, iar irozilor le dau întruchipare 
Ionuţ Cornilă, Andrei-Grigore Sava, Radu Homiceanu, 
Cosmin Panaite, D-tru Florescu. Cum se vede, a fost folosit 
aproape întreg colectivul teatrului, plus o seamă de 
colaboratori tineri – majoritatea proaspeţi absolvenţi sau încă 
studenţi ai Facultăţii de teatru. Fără excepţie, interpreţii 
evoluează cu o bucurie molipsitoare care trece rampa, 
antrenând bucuria publicului. 

Un moment pe care l-am apreciat în mod deosebit e cel al 
debutului spectacolului. Al. Dabija îşi încheiase spectacolul 
Chiriţa în provincie, din 1981, cu celebrul cânticel C-aşa e 
lumea, o comedie,/ Iar noi artiştii care-o jucăm/ N-avem 
dorinţă alta mai vie/ Decât aplauze să merităm. Acum, 
deschide spectacolul cu acelaşi cânticel, interpretat la fel, 
făcând astfel o legătură de continuitate între cele două 
spectacole Alecsandri. 

 
* 

 

La ieşirea din sală, spectatorilor li s-a oferit o surpriză: 
în faţa Teatrului, s-a desfăşurat un spectacol de sunet şi 
lumină punând în valoare splendida arhitectură a clădirii pe 
care erau proiectate secvenţe din spectacole de altădată şi 
chipuri ale marilor actori care au făcut gloria scenei ieşene 
în anii de demult: Aglae Pruteanu, Margareta Baciu, Anny 
Braeschi, George Popovici, Miluţă Gheorghiu, Nicolae 
Şubă, Costache Sava, Ştefan Dăncinescu ş.a. Din bronzul lui 
statuar, bardul privea liniştit acest omagiu pe deplin meritat. 

Un joc de artificii a încheiat inspirata redeschidere a 
vechiului / înnoitului Teatru Naţional. 

Majoritatea spectatorilor au plecat mulţumiţi că, în 
sfârşit, marea scenă a reintrat în viaţa spirituală a Iaşilor; 
mulţumiţi şi plini de speranţă. 

Ştefan OPREA 

După ani lungi de aşteptare (vreo şapte), timp în care trupa 
Teatrului Naţional a jucat în condiţii mai puţin favorabile – la 
sala studio, la „uzina cu teatru” sau în mult hulitul (pe nedrept) 
Cub, ne-am întors cu bucurie, actori şi spectatori, în superba sală 
mare, frumos (sperăm că şi durabil) renovată, daurită, strălucind 
magic în luminile fascinante ale candelabrului. Seara de 5 
octombrie trebuie reţinută ca un moment fast în istoria instituţiei 
şi, sperăm, ca un reper nou în activitatea colectivului artistic. 

Unii au observat cu ironie nedisimulată că, în timp ce 
întreaga edificare a monumentalei construcţii a durat doar doi ani 
(1894-1896), pentru renovarea actuală au fost necesari de trei ori 
pe atât. Aşa este, numai că la sfârşitul secolului al XIX-lea au fost 
asigurate mai întâi sumele trebuitoare (prin vânzarea unor moşii 
din proprietatea primăriei), iar acum banii au venit cu ţârâita şi cu 
amânări şi răsamânări. A căuta vinovaţi ar însemna inutilă 
pierdere de vreme. 

Redeschiderea sălii mari s-a făcut în respectul trecutului, care 
– glorios, cum ştim că a fost – merita acest omagiu al celor de azi. 
Socotim inspirată alegerea unui text de Vasile Alecsandri, ctitor 
al instituţiei teatrale şi al dramaturgiei naţionale şi ne lasă 
indiferenţi gesturile nazale ale unor superesteţi contemporani care 
nu au organ decât pentru elucubraţiile actuale ale dramaturgiei. 
„Voi, ieşenii, priviţi prea mult spre trecut!” auzim adesea. Da, 
privim pentru că avem spre ce privi şi pentru a înţelege mai bine 
cine suntem şi încotro trebuie să apucăm. 

Aşadar, s-a ales pentru redeschidere comedia carnavalescă 
Iaşii în carnaval sau Un complot în vis (care avusese premiera 
absolută în 1845). G. Călinescu o socotea nereprezentabilă. Dar, 
deşi firavă, cu multe naivităţi, ea rezistă pe scenă datorită 
spiritului critic bonom al autorului, datorită tabloului inedit pe 
care îl oferă prin amestecul de anterie şi fracuri, de grai 
moldovenesc şi jargon francoromân, de tabieturi patriarhale şi 
inovaţii de lux occidental, adică prin aceea că are capacitatea de a 
aduce până la noi spiritul unei epoci, cea premergătoare anului 
revoluţionar 1848. Şi o face cu mijloace mai accesibile, mai 
vesele, mai plastice decât o pagină de istorie. Se înfruntă două 
lumi – cea a boierimii conservatoare, care doreşte stagnarea, 
înţepenirea lucrurilor aşa cum le-a apucat, şi cea a tinerei 
burghezii în afirmare, animată de ideile noi ale secolului, 
dinamică, dornică de schimbări rapide. 

Textul mai fusese reprezentat pe scena Teatrului Naţional 
acum exact patruzeci de ani, în regia Cătălinei Buzoianu, în 
decorurile lui Mihai Mădescu şi cu Teofil Vâlcu, Dionisie Vitcu 
(în travesti), Adrian Tuca, George Macovei, Silvia Popa în 
distribuţie. Regizoarea ranforsase atunci comedia cu o seamă de 
texte din aceeaşi vreme, aparţinând lui Costache Negruzzi, Mihail 
Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri, care completau perfect şi 
substanţializau spectacolul, îi imprimau o mai pronunţată 
prezenţă în atmosfera epocii, în specificul ei cultural, economic, 
geografic, etnic şi, nu în ultimul rând, revoluţionar. 

Acum, în 2012, realizarea spectacolului i-a fost încredinţată 
lui Al. Dabija, regizor laborios şi original, colaborator constant al 
trupei ieşene, cu realizări de neuitat pe această scenă (amintim 
doar Chiriţa în provincie, cu Tamara Buciuceanu şi Gâlcevile 
din Chioggia). În mod declarat, el şi-a propus un spectacol 
popular, un carnaval în cel mai deplin înţeles al cuvântului, cu 
imagini, ritmuri şi tonalităţi specifice epocii, fără a uita însă să 
facă trimiteri discrete, din când în când, la prezent. Se 
decupează, de pildă, din avalanşa nebună de muzici, dansuri, 
aventuri naive şi spaime visate, secvenţe subversive în epocă, 
din care transpar aluzii satirice valabile şi azi, pe care 
spectatorul le receptează cu satisfacţie. 

E remarcabilă, privită din acest unghi, secvenţa cu Ion 
Păpuşarul, o demonstraţie izbutită de teatru în teatru, cu ritm şi 
culoare, cu evoluţii actoriceşti substanţiale, pline de fantezie, 
umor şi mai ales de acid tare. Sună foarte actual versurile: Din 
hotară la hotară,/ Am văzut şi buni şi răi,/ Şi cu duh, şi nătărăi.// 
Unii mândri şi-ngâmfaţi/ Ca beşici cu vânt umflaţi!/ În cea lume, 
cât trăiesc,/ La tot vântul se-nvârtesc.// Alţii vrednici patrioţi/ 
Dar mai vrednici patri-hoţi,/ Latră, urlă furios/ Pân’ ce-apucă 
câte-un os.// Într-a păpuşilor ţară/ La mulţi cinstea-i chiar de 
ceară;/ Cât ruşfetul se iveşte,/ Cinstea-ndată se topeşte.// În cea 
ţară de păpuşi/ Tâlharii poartă mănuşi/ Şi se jură pe dreptate/ 
Că li-s mâinile curate. Curat actual. 

Se mai decupează ingenios din pomenita avalanşă de voie 
bună câteva situaţii şi personaje bine conturate, ca de pildă 
Tache Lunătescu, cu spaimele şi aventurile lui (interpretat cu 
umor conţinut de Doru Aftanasiu), sau sosirea în târgul Ieşilor 

purgatoriu, umilitate, ispășire, migală, grație, asceză, stil. Să nu se creadă însă 
că febra, bunăoară, ar fi exprimată în reprezentația de la Teatrul „Toma 
Caragiu” prin reacții supradimensionate, strigăte, zgomote și altele asemenea. 
Anca, excelent interpretată de Ada Simionică, e întruchiparea însăși a răbdării 
și a așteptării. A omului care așteaptă și supraveghează. Anca avut răbdare 
nouă ani și mai bine, a dus un război al creierelor aproape strinbergian, iar 
acum, într-o singură noapte își desăvârșește operația de tortură exercitată 
asupra lui Dragomir, personajul supravegheat, după cum l-ar numi George 
Banu, interpretat de Ioan Coman, cu măsură, fără teatralisme inutile, cu 
disperare interioară, dar și cu asumarea inexorabilității, cu o umilitate acceptată 
către sfârșit de personaj. Nu e deloc limpede – și nu e limpede nu dintr-un 
accident ori dintr-o eroare ori inadecvare de joc-dacă Anca nutrește vreun 
sentiment de iubire, fie el și firav, pentru timidul îndrăgostit Gheorghe, voit șters, 
discret, jucat de Bogdan Fărcaș, dar e cum nu se poate mai sigur că durității 
inițiale cu care îl primește pe Ion, și el rezervat și fără excese de gestică ori de 
voce, cu ceea ce aș numi o seninănate întunecată interpretat de Nicu Mihoc, 
femeia îi substituie o tot mai pronunțată tandrețe. Nu există în felul de a fi al 
Ancăi, îndeosebi în comportamentul și în atitudinea de la sfârșit, o atitudine 
jubilativă, există doar - dar cât de mult înseamnă acest doar-migală și asceză. 
Cristi Juncu, în calitate de regizor artistic, dar și de semnatar al ilustrației 
muzicale, Cosmin Ardeleanu și actorii Ada Simionică, Ioan Coman, Nicu Mihoc 
și Bogdan Fărcaș, scot din cadrele spațio-temporale cunoscute Năpasta, 
realizează o adaptare ce apropie textul deopotrivă de vechile tragedii ale 
Antichității cât și de piesele contemporane americane atât de dragi directorului 
de scenă, probând, la urma urmei, ce altceva, decât ceea ce pe vremuri, în 
manualele de liceu din care am studiat eu, se chema modernitatea și 
universalitatea clasicului Ioan Luca Caragiale.    

Mircea MORARIU 

„Năpasta” în 
alb și negru

 

E îndeobște cunoscut faptul că nici una dintre scrierile destinate scenei de 
I.L. Caragiale nu a avut parte, la ora premierei absolute, de critici unanim 
favorabile. Despre cele mai multe s-a spus că ar fi imorale, despre D-ale 
carnavalului că ar fi nu doar imorală ci și cea mai slabă piesă, despre Năpasta  
s-a scornit că la mijloc ar fi vorba despre un plagiat. Comentatorii serioși și probi  
s-au folosit de felurite metode spre a analiza piesele marelui clasic. Într-o carte 
recentă (I.L. Caragiale și caligrafia plăcerii, Humanitas, București, 2012), Dan. C. 
Mihăilescu observă, nu fără umor, că „practic, s-a trecut prin tot – prin 
psihanaliză și sociologia receptării, prin tematism și structuralism, prin semiotică, 
logică, teoria jocurilor și filozofie (nu au lipsit nici apropierile de Socrate și 
Heidegger!), prin etnopsihologie și comparatism (de la Plaut, Aristofan, 
commedia dell’ arte și Molière, până la Gogol, Cehov și teatrul absurdului), cu 
afilieri nu doar la clasicism, realism, naturalism, dar și la expresionism și chiar 
existențialism”. Marta Petreu a scris o carte despre Filosofia lui Caragiale (ediția 
a doua a fost tipărită chiar în acest an la Polirom), în care nu a căzut în greșeala 
de a face din Nenea Iancu, cel care ajuns la Berlin, în loc să își continue opera 
dramatică, se delecta trimițând cu voluptate scrisori și pierdea pur și simplu 
timpul la fel de voluptuos, un Hegel român, ci părându-i-se suspect ca „mintea 
cea mai luminată pe care a avut-o vreodată cultura română să fi rămas străină 
de filosofie” a încercat să stabilească care îi erau lecturile în domeniu și cum s-a 
construit în cazul în speță „o reflecție generală, chiar dacă fulgurantă, o căutare 
de sensuri, nu o posesiune de certitudini”. Căutând sensurile literaturii dramatice 
a autorului Scrisorii pierdute, diverșii caragialeologi au făcut astfel că „din epigon 
al lui Courteline, Scribe, Sardou și Labiche, Caragiale a devenit precursorul lui 
Eugène Ionesco și Adamov”. (Dan C. Mihăilescu). Năpasta, piesa a cărei 
premieră absolută a avut loc la data de 8 februarie 1890, în regia lui Constantin 
Nottara, cu Nottara interpret al lui Ion Nebunul, cu Aristizza Romanescu în Anca, 
cu Grigore Manolescu în Dragomir și cu Constantin Mărculescu interpret al lui 
Gheorghe, a fost cel mai adesea asemănată cu Hamlet. 

 

Nu sunt foarte sigur că Năpasta ar fi fost scrisă de  Caragiale „ca și cum ar 
fi vrut să arate că poate fi și serios”, cum opinează Nicolae Manolescu în Istoria 
critică a literaturii române – 5 secole de literatură (Paralela 45, Pitești, 2008), în 
schimb cred că criticul are dreptate atunci când socotește că e în flagrantă 
eroare un anume Davidescu ce a apreciat că scriind-o, marele dramaturg s-ar fi 
dovedit încă o dată „inaderent spiritului românesc”, că ar fi dat mai degrabă o 
piesă de factură rusească, probând că nu înțelege nimic din felul de a fi al 
tăranului român. De fapt, nu psihologia țăranului român l-a preocupat pe 
Caragiale. Fiindcă, în fond, nici unul dintre personajele dramei (așa a calificat-o 
însuși autorul) nu e țăran. Anca și Dragomir țin o cârciumă, Gheorghe e 
învățător, iar Ion a fost pădurar. Spectacologia românească a simțit si ea același 
lucru, îndepărtându-se încet-încet de interpretările „folclorizante”, pasul cel mai 
semnificativ în acest sens fiind făcut de regizorul Alexa Visarion care, odată cu 
montarea din 1974 de la Teatrul Giulești, a fost preocupat de „eliminarea 
elementului descriptiv în folosul esențialului”, convocând în acest sens procedee 
apreciate de Ion Cazaban (cf. Caragiale și interpreții săi, Editura Meridiane, 
București, 1985) ca fundamental diferite de cele din perioada reteatralizării, 
preferând elaborarea unui spectacol „ritual-tragic, intenționând să provoace, în 
ultimă instanță o neliniște existențială”. 

Într-un anume fel, îi calcă pe urme regizorul Cristi Juncu care, după ce a 
mai montat o dată Năpasta, cândva, la începutul anilor 2000, mai exact în anul 
2002, la Teatrul Național din Târgu Mureș, revine asupra dramei caragialiene 
într-un foarte bun spectacol montat la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești. Care 
spectacol, deși îl păstrează în distribuție pe Nicu Mihoc (ce interpretează 
alternativ cu Andi Vasluianu rolul Ion Nebunul) nu e nicidecum un remake al 
celui de acum zece ani. Împreună cu un alt scenograf decât Imelda Manu, 
scenograf devenit colaborator apropiat – Cosmin Ardeleanu – Cristi Juncu 
desenează o montare care ar putea fi caracterizată drept una de factură 
expresionistă, oricum una în alb și negru. Elementele de decor, plasate în 
centrul scenei, ca și puntea pe care își face prima apariție Ion Nebunul, înzestrat 
cu două găleți, și pe care va pleca, în final, Dragomir, cu aceleași găleți în mână, 
subliniindu-se astfel că și unul și altul plătesc pentru crime în fond necomise, 
sunt executate din lemn vopsit în negru, personajele sunt înveșmântate exclusiv 
în negru (Anca – sugerându-se în acest mod doliul prelungit, vechi de aproape 
zece ani) ori în alb și negru (Ion, Dragomir, Gheorghe). Citind, mai exact spus, 
recitind Năpasta, Cristi Juncu și-a notat câteva cuvinte- cheie devenite concepte 
pe care și-a construit spectacolul: dragoste, febră, păcat, destin, solemnitate, 
tortură, animalitate, groază, milă, damnare, chin, inexorabilitate, tragic, abluțiune,   
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ANDREI ȘERBAN  
la OPERA ROMÂNĂ  

         

Roxana Maierean: Cum se anunţă stagiunea 2012-2013? Ce 
aduce nou, după ce sala Teatrului Naţiomal a fost redeschisă?  

Beatrice Rancea: Acum pot fi abordate alte genuri de 
spectacole,  foarte aşteptate de public, este vorba de spectacole 
mari, montări grandioase, aşa cum este absolut necesar într-o 
operă. Oricum sala este o bijuterie, este cea mai frumoasă sală 
din ţară. Începem în forţă pentru că avem două premiere care se 
lucrează în acelaşi timp: mai întâi, Indiile galante de Rameau. 
Este pentru prima dată când se montează operă barocă în 
România la un asemenea nivel, o superproducţie datorată lui 
Andrei Şerban. O singură dată a montat la Bucureşti un 
spectacol-Oedip, dar de atunci nu montează operă, a făcut-o 
numai pentru noi, oferindu-ne şi acest spectacol extraordinar. 
Este o desfăşurare de forţe fantastică, şi mă bucur că avem acest 
titlu pentru că, aşa cum a scris-o Rameau, este o operă-balet, 
adică în afara faptului că avem 16 solişti în spectacol, în cele 
două distribuţii, baletul are un aport aproape egal cu cel al 
cântăreţilor. Va fi un spectacol unic în România,  după cum a fost 
unic şi în Europa, când s-a jucat la opera Garnier cu atâta succes. 
După care tot domnul Andrei Şerban pregăteşte Troienele,  
spectacol  proiectat pentru luna decembrie. Tot în decembrie vom 
oferi publicului şi mult aşteptata premieră cu D’ale carnavalului, în 
regia şi coregrafia maestrului Ioan Tugearu. Este un spectacol pe 
care ţinem să-l oferim publicului pe 30 decembrie, pentru că este 
an Caragiale. Prin acest spectacol vom omagia şi cei 55 de ani de 
când există baletul Operei Naţionale Române din Iaşi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dialog cu BEATRICE RANCEA 
 

– Cum este colaborarea cu regizorul Andrei Şerban? 
– Eu îl ştiu de foarte mulţi ani. Avem o relaţie cu totul specială, 

de mai bine de două decenii, când am avut şansa să-mi ofere două 
roluri în Trilogia antică unde am ajutat la mişcarea scenică a 
spectacolului. De atunci mi-a oferit posibilitatea nu numai să stau 
alături de el la toate repetiţiile pe care le-a avut în Teatrul Naţional, 
dar am jucat şi în A douăsprezecea noapte,  tot în regia sa. Cred că 
interpreţii nici nu-şi imaginau câtă bucurie simţeam că vor avea 
şansa să lucreze cu o asemenea personalitate. Este o mare ocazie, 
şi sper să nu fie unică în viaţă pentru ei, cum nu a fost nici pentru 
mine. Îmi doresc foarte tare să revină. Deocamdată, am zis să nu 
vorbim mult înainte, dar este foarte mulţumit de ceea ce iese. A 
schimbat foarte mult în bine spectacolul pe care-l gândise pentru 
Paris. Se simte foarte bine alături de interpreţii noştri. Nu-i venea să 
creadă că se poate lucra atât de frumos cu nişte cântăreţi de operă. 
În general este o zona mai specială, mai dificilă abordarea unui 
cântăreţ sau a unui cor care are şi o partitură muzicală, decât a unui 
actor. Este foarte încântat. Deja ne gândim ce va monta când va fi 
liber. Din păcate, va mai fi liber abia în 2014. De asta suntem şi aşa 
strânşi cu timpul, toamna aceasta trebuie să fie şi la Paris pentru a 
începe montarea unui alt spectacol de operă. Acum încercăm să 
vedem, în primul rând, cu ce titlu se gândeşte să revină. 

– Ce alte spectacole se vor pune în scenă? Ce se va relua? 
– Pentru spectacolul Aida am vorbit deja cu regizorul Rareş 

Trifan, care este directorul Operei din Cluj, totodată un regizor 
important. Regizorii de operă, din păcate, sunt destul de rari la noi în 
ţară. Nu trebuie să uităm că vom relua marele succes al stagiunii 
trecute, Bărbierul din Sevillia. Vom avea spectacole noi, în reluare. 
Va mai fi Don Giovanni, o producţie mult apreciată de public. Noi 
ne-am concentrat cât mai mult acum, la deschiderea sălii, să oferim 
spectacolele noi, mă refer la Don Giovanni, Tosca, Bărbierul din 
Sevilla, alături de celelalte pe care încercăm să le cosmetizăm, 
pentru că sunt  în montări vechi. Nu mă refer numai la regie,  sunt 
costume şi decoruri de zeci de ani. Se simte foarte tare. Trebuie 
actualizate, iar asta implică foarte multe cheltuieli. Dau un exemplu, 
pentru că nu m-am aşteptat: la reluarea spectacolului Samson şi 
Dalila, care nu s-a mai dat de mai bine de 8 ani, pe lângă costumele 
noi pe care le-am lucrat pentru solişti, m-au costat anul trecut în 
bani vechi 60 de milioane numai curăţatul costumelor. Costurile, şi 
la o reluare, sunt foarte mari.  

Publicul va avea parte, aşa cum s-a obişnuit, numai de 
evenimente. Vom gândi fiecare spectacol ca o ocazie unică de  
întâlnire cu o producţie importantă, cu un dirijor nou, cu un 
solist nou invitat. 

 

   În aceeaşi seară de vineri 5 octombrie, la aceeaşi oră (19:00),   
s-au deschis stagiunile Teatrului „Vasile Alecsandri” şi a 
Filarmonicii „Moldova” din Iaşi. Cu toată concurenţa evenimentului 
găzduit de sala în sfârşit renovată a Naţionalului, cealaltă sală, a 
Filarmonicii, care va aştepta până nu se ştie când reparaţiile atât de 
necesare, a fost, totuşi, arhiplină. În cuvântul adresat publicului, 
domnul Bujor Prelipcean, directorul general al instituţiei, a explicat 
în cuvinte puţine şi dramatice situaţia deplorabilă a clădirii, ce nu 
pare să se schimbe în bine. Singura promisiune a vizat, cum era 
previzibil, concertele şi recitalurile ce vor fi organizate, dacă va fi 
cazul, în oricare incintă a oraşului, mai mult sau mai puţin potrivită 
audierii muzicii simfonice. 

Într-un astfel de moment psihologic, Rapsodia română nr. 1 de 
George Enescu nu a avut efectul înviorător, de înseninare, pe care 
melodiile tradiţionale ingenue, de ascultare sau de joc, 
arhicunoscute în orchestraţia inspirată a tânărului compozitor (unele, 
chiar în versiunea originală) le pot crea. Nici Fantezia pentru pian, 
cor şi orchestră în do minor, opus 80  nu a stimulat închegarea stării 
de efervescenţă, de unicitate aşteptată la început de sezon muzical. 
Orchestra, solistul Răzvan Dragnea, corul academic „Gavriil 
Musicescu” pregătit de Doru Morariu au redat atât cât există în 
partitură, un exerciţiu (reuşit) de întreţinere a tehnicii de scriitură a 
altui compozitor tânăr, Ludwig van Beethoven. 

Cum se întâmplă aproape totdeauna, cu multe orchestre, la 
alcătuirea unui program, lucrarea din partea a II-a a reprezentat 
piesa de rezistenţă. De rezistenţă a dirijorului, a ansamblului 
simfonic şi a publicului. Intervine întrebarea: de ce a fost sala 
filarmonicii arhiplină? Pentru că începea stagiunea? Pentru că dirija 
Tiberiu Soare? Pentru că era înscrisă pe afiş o simfonie de 
Şostakovici? Cred că am şi răspuns. Tiberiu Soare şi-a câştigat 
renumele nu numai pentru că a vorbit la televizor în festivalul 
„George Enescu” şi s-a dovedit un comunicator spontan, substanţial 
în idei, cu adresare pe înţelesul publicului larg (calităţi mai rar 
întâlnite „buchet” la un dirijor), ci pentru că a dovedit precizie, 
prestanţă, dinamism, putere de exprimare a complexităţii 
dramaturgice (iau ca exemplu doar opera „Tosca”, pe care a dirijat-o 
în stagiunea trecută la Iaşi). Recenta numire a lui Tiberiu Soare (în 
vârstă de numai 35 de ani) la pupitrul Orchestrei Naţionale Radio 
spune multe despre valoarea şi perspectivele sale. 

Cred că la programarea primelor două opus-uri, Rapsodia de 
Enescu,  Fantezia de Beethoven, s-a avut în vedere şi efortul cerut 
publicului de a asculta, de a înţelege monumentala Simfonie în mi 
minor, opus 93. Şostakovici se dezvăluie aici încă o dată, pe de-a 
întregul – înnegurat, anxios, obsedat de nedreptatea, suferinţa şi 
tragismul vieţii trăită de el, de poporul rus înainte şi imediat după al 
doilea război mondial. Parţile I, a III-a şi a IV-a se întind pe durate 
mari de timp, secţiunile lente menţin ascultătorul într-un climat 
sufletesc dominat de nelinişte, de proximitatea răului, de lumina 
doar întrevăzută a speranţei. Oricât de duioase, de lirice ar fi, temele, 
chiar şi în ritm de vals, nu scot niciodată ascultătorul la liman, ci 
evidenţiază mai clar contrastul cu secţiunile ample, milităroase, 
expresionist-violente până la paroxism datorită reunirii tuturor 
compartimentelor orchestrei simfonice. Timbrul catifelat al flautului 
şi al clarinetului, unduirea elegantă a desenului din partitura viorilor, 
cântecul de privighetoare al piculinei emoţionează ascultătorul, dar 
prevestesc iminenţa pericolului. Cine cunoaşte prin ce a trecut omul 
Şostakovici în epoca lui Stalin şi până ce a închis ochii, în 1975, 
cine cunoaşte istoria veacului trecut, spiritul lucid în mijlocul 
„simfoniei tragice” ascultată/trăită acum de români resimte, înţelege 
actualitatea acestui adevărat recviem ce nu mai are nevoie de solişti 
şi de cor. Partitura Simfoniei a X-a a fost studiată şi însuşită de toţi 
instrumentiştii filarmonicii ieşene cu atenţia şi dăruirea de care au 
fost capabili. 

Toată lumea a fost conştientă de valoarea, de impactul muzicii. 
Sunt sigur că Tiberiu Soare a ştiut ce să pretindă instrumentiştilor – 
cu siguranţa dirijorului stăpân pe partitură, prin exactitatea şi 
concizia indicaţiilor, prin harul de a lumina sensurile dramatic-
estetice ale partiturii. 

Câteva imperfecţiuni intonaţionale la corni şi sonoritatea nu 
îndeajuns de amplă a partidei de viori, datorată numărului 
insuficient de instrumentişti, sunt singurele scăderi ce nu afectează 
impresia covârşitoare, demnă de un concert-eveniment. 

Al doilea concert al stagiunii, de vineri 12 octombrie, a avut un 
program unitar, P.I. Ceaikovski, ales de dirijorul Cristian Oroşanu 
pentru marcarea unui moment important al carierei de rând şi vieţii 
sale - împlinirea vârstei de 40 de ani!  Deşi încă foarte tânăr pentru 
ritmurile de dezvoltare ale profesiei – dirijatul, spre deosebire de 
interpretarea instrumentală este activitatea muzicianului matur –, 
Cristian Oroşanu a avut o ascensiune spectaculoasă, culminând cu 
recunoaşterea valorii  din partea orchestrelor mari ale României şi a 
unor instituţii de concert din Europa. Situaţia o datorează ştiinţei 
acumulate, capacităţii de expresie dramaturgică, dar şi unui fericit 
tip de personalitate, caracterizat prin siguranţă, capacitate de 
concentrare şi canalizare a energiilor, determinare de a-şi urma 
proiectul, pasiune – cu toate renunţările asumate. Avându-l la 
pupitru, orchestra filarmonicii ieşene, cu toată tinereţea sa (media 
de vârstă nu depăşeşte cu mult 30 de ani!) şi componenţa mult 
redusă (datorită crizei şi legislaţiei române în domeniile bugetare!) 
a impresionat prin consistenţă, precizie, strălucire. 

Alăturarea temelor contrastante, atât de cunoscute - melodii 
religioase, folclorice şi revoluţionare (Marseillaise) –, orchestraţia 
spectaculoasă a partidelor instrumentale, închegarea aspectului 
muzical general prin acumulările energice şi culminaţiile 
copleşitoare au avut ca efect aprecierea fără rezerve a publicului 
care a ascultat Uvertura festivă Anul 1812. 

Interpretarea Variaţiunilor pe o temă rococo pentru violoncel şi 
orchestră a dezvăluit o altă faţetă a dirijorului: aceea de 
acompaniator atent, de partener ce ştie să dozeze ireproşabil 
sonoritatea. Asta a însemnat de multe ori nuanţe deosebit de scăzute 
– pentru  a crea  un tot cu solistul Ştefan Cazacu. Experienţa lui 
Cristian Oroşanu şi în conducerea unui spectacol de operă, în care 
vocile trebuie protejate, puse în valoare, şi-a spus cuvântul. Ştefan 
Cazacu este instrumentist cu un CV impresionant, dar încă foarte 
tânăr pentru amploarea sunetului solicitată de partitura concertistică 
ceaikovskiană. Încă elev, el s-a remarcat însă printr-o tehnică 
finisată în cele mai mici detalii (lucrarea fiind o adevărată piatră de 
încercare pentru violonceliştii de carieră), prin acurateţea sonoră, 
prin calitatea timbrului. 

Simfonia a VI-a, Patetica, a împlinit seara de muzică. O 
adevărată provocare pentru orchestra ieşeană. A fost mai puţin 
patos decât într-o interpretare tradiţională, dirijorul optând pentru 
naturaleţea expresiei, echilibrul contrastelor (partea I), graţia şi 
deferenţa ritmului de dans (partea a II-a), intensitatea gradată şi 
strălucirea jubilatorie (partea a III-a), meditaţia tragică, dar înţelept 
împăcată a finalului. Profesionistul şi artistul Cristian Oroşanu s-au 
întâlnit într-un mod fericit, transmiţând orchestrei, şi prin ea 
publicului, energia înfăptuirii aproape desăvârşite a actului muzical.  

 

Laura VASILIU 
 

S-a întâmplat mai întâi un spectacol de sunet 
şi lumină susţinut în faţa Teatrului Naţional. A urmat, 
apoi Gala Extraordinară a Operei, inclusă în 
calendarul Sărbătorilor Iaşului din seara de 12 
octombrie, în înnoita Sală Mare a Teatrului Naţional 
– un spectacol luminos, impresionant prin 
amplitudinea lui festivă. Regizoarea Beatrice 
Rancea a îmbinat cu brio o prezenţă scenică sobră, 
voioasă totodată, cu atractiva calitate a repertoriului, 
precum şi a interpretării, oferind soliştilor, 
orchestrei, corului şi corului de copii posibilitatea 
să răspundă entuziasmului publicului cu o seară 
muzicală de o marcantă valoare artistică. 

Deşi chinuiţi de multă vreme de prezentarea 
spectacolelor în locaţii  felurite, adesea improprii, 
artiştii ieşeni, iată, merg în pas cu vremea, opera 
invitând, chiar din precedenta stagiune, la o 
diversitate evidentă, menită să readucă publicul 
spre Muzica adevărată, cea universal iubită şi 
înţeleasă. O diversitate care explică şi numărul tot 
mai mare de spectatori tineri, câştigaţi de 
…………. 

partida melomanilor, acum când în lume se 
vorbeşte prea des de supravieţuirea operei ca 
gen muzical. Un punct de plecare în atragerea  
viitorilor iubitori ai muzicii de operă îl constituie şi 
înfiinţarea Corului de copii „Juniorii Operei”, 
singurul de acest fel în România. (La Viena, Ioan 
Holender a înfiinţat primul cor de copii al operei, 
după care s-a lansat şi cu o operă destinată 
numai copiilor, amenajând-o chiar pe acoperişul 
celebrei opere de stat.) Conduşi de Raluca 
Zaharia cu o admirabilă pricepere pedagogică, 
într-un timp record, Juniorii Operei au susţinut 
partituri remarcabile, aducând mereu, ca şi în 
seara Galei, suflul proaspăt, entuziasmul 
curat al Cântului. În eleganta ambianţă a 
Sălii Mari, de care, nu ne sfiim de loc să 
mărturisim, ne-a fost dor, de pe scena 
înconjurată de flori, iarăşi un semn nesperat 
de „europenizare” a actului artistic, au 
răsunat acorduri deja ştiute, şi îndrăgite, sau 
noi, incluse tezaurului muzical universal.  

Arii şi coruri din Verdi, Gounod, Puccini, 
Bizet, Loewe, Orff, Rodgers, Villa-Lobos, 
Donizetti, Saint-Saens, Rossini, Bernstein au prins 
viaţă sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeşelea, cu 
dăruire şi har interpretate de Elena Roşca, 
Mihaela Grăjdeanu, Cristina Grigoraş, Diana 
Bucur, Simona Titieanu, Maria Macsim Nicoară, 
Lăcrămioara-Maria Hrubaru-Roată, Ana-Maria 
Donose, Cristina Simionescu, Florentina Onică, 
Brânduşa Moţoc, Octavian Dumitru, Jean Kristof-
Bouton, Eduard Sveatchevici, Constantin Ţaga, 
George Cojocariu, Mihail Frunză, Ştefan Gabriel 
Gheorghiţă, Sorin Marcovici. Nesfârşitele aplauze 
din final ne-au fost răsplătite cu  celebrul vals din 
actul I al „Traviatei”, un moment electrizant pentru 
public, care, preluând un tipic al cocertelor de 
Crăciun sau Anul Nou, a început să bată ritmic din 
palme... Nu putem încheia fără a remarca şi stilul 
elevat al costumelor, ţinuta elegantă adecvată 
întregind împlinirea actului artistic, consumat în 
faţa unui public care trebuie sedus cu orice 
preţ, cucerit şi recucerit, mai cu seamă că 
timpul liber e tot mai puţin, iar ofertele de 
petrecere a lui tot mai numeroase.  

Virginia FABIAN 

 
  

  CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR  

o gală  extraordinară . . .  

FILARMONICA „MOLDOVA” 

DOUĂ CONCERTE,  
DOI DIRIJORI 
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A doua zi au apărut în ziare articole intitulate „Celibidache, 
vrăjitorul sunetelor”, „Un mare senior al baghetei”, „Zi festivă a 
muzicii într-un secol”. Concertul a fost transmis în Germania, 
Italia, Danemarca şi fosta Uniune Sovietică. 

Nu pot omite turneul de concerte şi conferinţe susţinut în 
Japonia anului 1986. Afişe-mamut anunţau programele 
susţinute de Celibidache la pupitrul orchestrei din München. 
Bineînţeles, nu pot fi uitate concertele sale de la Bucureşti din 
ianuarie 1990. La fel ca în atîtea alte ocazii de-a lungul anilor, 
în diverse ţări, şi atunci Sergiu Celibidache a fascinat publicul, 
muzicienii şi presa în timpul concertelor susţinute la Ateneul 
Român, a stîrnit un val de polemici pe parcursul conferinţei de 
presă, ulterior în paginile unor reviste şi ziare, polemici în care 
s-au implicat muzicieni români importanţi. 

Abia spre sfârşitul vieţii, printre atîtea succese, Sergiu 
Celibidache a avut, în 1992, şi satisfacţia, atît de târzie (după 37 
de ani!), de a se vedea împăcat cu Filarmonica din Berlin: 
însuşi preşedintele Germaniei i-a adresat invitaţia de a dirija 
orchestra marelui început, din 1945. Gestul emoţionantei 
reconcilieri a mai avut un ecou admirabil – Sergiu Celibidache 
a donat onorariul său copiilor handicapaţi din România. Ordine, 
medalii, distincţii au încununat, cu dreptate, o carieră muzicală 
extraordinară, care a dat strălucire vieţii muzicale germane şi 
ţărilor ce s-au bucurat, de-a lungul deceniilor, de muzica pe 
care a făurit-o. 

Catedrala Sfîntul Florian din Linz trebuia să cuprindă, în 
deschiderea stagiunii 1996-1997 monumentala Simfonie a IX-a 
de Anton Bruckner, unul dintre compozitorii cei mai apropiaţi 
sufletului lui Sergiu Celibidache. Dar sufletul său a luat drumul 
veşniciei mai repede, în noaptea de 14 august.  

Alex VASILIU 
 

În pofida imensului prestigiu de care se bucura – 
guralivul, pretenţiosul, rebelul Sergiu Celibidache nu putea, 
nu voia să evite conflictele cu orchestrele şi cu reprezentanţii 
forurilor administrative. „Rebeliunea” o constituia antipatia 
faţă de şi lupta înverşunată cu comodităţile instrumentiştilor. 
Un alt motiv de respect pe care îl putem avea şi astăzi pentru 
memoria maestrului, este că a mai luptat cu admiraţia faţă de 
realizările artistice. Niciodată nu era deplin mulţumit, mereu 
rămânea ceva nerealizat din punct de vedere artistic – şi o 
spunea făţiş, neţinând seama de reacţiile pe care le stârneau 
părerile sale. În 1981 a reuşit să impună schimbarea 
directorului orchestrei filarmonicii din München. După o serie 
de succese mari în opt oraşe ale Germaniei, în Spania, Italia şi 
Franţa, Sergiu Celibidache a susţinut cu orchestra filarmonicii 
müncheneze două concerte la Berlin. Ecoul modest al criticii 
a întreţinut, bineînţeles, resentimentele nutrite de Celibidache 
faţă de berlinezi de mult timp, încă din 1953, cînd a fost 
nevoit să renunţe la orchestra filarmonicii din Berlin după 
toate eforturile de a reface cunoscutul ansamblu, după toate 
aprecierile entuziaste ale cronicarilor şi ale publicului. Dar 
nici la München, unde se afla acum, în 1984, atmosfera nu era 
mai prietenoasă. S-a iscat un conflict deschis între 
Celibidache, referentul cultural al orchestrei şi autorităţile 
oraşului, presa şi-a exprimat opiniile divergente – iar 
maestrul, ca întotdeauna când lucrurile nu mai mergeau cum 
îşi dorea, i-a cam lăsat pe münchenezi (ca să folosesc expresia 
sa) şi a acceptat, constrâns de împrejurări, ceea ce altădată a 
refuzat: să dirijeze în Statele Unite ale Americii. Din seria de 
concerte-eveniment susţinute în cunoscuta sală new-yorkeză 
„Carnegie” de orchestra de studenţi a institutului „Curtis” sub 
bagheta lui Celibidache, de orchestra din Philadelphia dirijată 
de Riccardo Mutti şi de orchestra filarmonicii din Viena sub 
conducerea lui Leonard Bernstein (ce ofertă uluitoare pentru 
publicul care a avut ocazia să le urmărească pe toate!), criticii 
muzicali neobişnuiţi cu menajamentele, indiferent de valoarea 
interpretului ori a compozitorului înscris pe afişe, au tratat, 
majoritatea, cu cele mai multe superlative concertul orchestrei 
studenţeşti pregătită de Sergiu Celibidache. E adevărat că şi 
americanii l-au surprins pe exigentul muzician: el a cerut, ca 
întotdeauna, 10-12 repetiţii pentru acel singur concert, iar ei   
i-au acordat 17! Michael Walsh a scris în revista „Time” o 
amănunţită şi entuziastă cronică a concertului ce a cuprins 
suita „Iberia” de Debussy, fragmente din opera „Tristan şi 
Isolda” de Wagner, Suita scită de Prokofiev. John Rockwell 
a mărturisit în cotidianul „The New York Times”: ... „a fost 
cel mai bun concert al săptămânii, cu siguranţă cel mai 
revelator, un concert care mi-a schimbat pentru următoarele 
zile – poate ani? – felul meu de a asculta muzică. Acest 
concert nu numai că a modificat sistemul meu de standarde 
valorice privind execuţia orchestrală, dar s-a dovedit 
totodată capabil de a mă sensibiliza pentru toate concertele 
ce au urmat în acea săptămână.” Iar după ce au ascultat timp 
de trei săptămâni cursurile de Fenomenologia muzicii 
susţinute de Celibidache, studenţii au avut numai reacţii 
entuziaste. Directorul institutului „Curtis”, care a organizat 
concertele şi cursurile, a declarat presei: „Aceşti tineri îşi 
vor aminti multă vreme de vizita lui Sergiu Celibidache şi 
vor continua să o considere unul din cele mai inspirate 
momente ale vieţii lor profesionale, […] drept un apogeu al 
experienţei lor muzicale”. 

Poate absenţa lui Sergiu Celibidache din filarmonica ce se 
obişnuise cu succesele adunate datorită lui, poate ecoul 
extraordinar pe care l-a avut prezenţa sa în Statele Unite ale 
Americii, au schimbat atitudinea factorilor de decizie de la 
München. Anul 1985 a început bine pentru Celibidache: la 29 
ianuarie i s-a redat funcţia de director muzical general, iar la 
27 septembrie s-au aprobat salariul majorat al orchestrei, 
22.000 de mărci dirijorului pentru fiecare concert şi 1.300.000 
de mărci anual, plus sumele ce reveneau din transmisiunile 
radiotelevizate ale concertelor. 

Astfel s-a dovedit că Celibidache nu a uitat „lecţia” pe 
care i-a „administrat-o” Herbert von Karajan în 1954, cînd i-a 
„suflat” orchestra Filarmonicii din Berlin! 

Îmi este greu să renunţ a mai menţiona – din lipsă de timp 
– toate evenimentele vieţii muzicale internaţionale care i-au 
prilejuit lui Sergiu Celibidache timp de nouă ani, din 1985 
pînă aproape de momentul stingerii (august 1996) mari 
succese şi onoruri. Nu pot omite concertul prilejuit de 
inaugurarea marii săli de concerte „Gasteig” din München, 
tot în 1985, în prezenţa preşedintelui de atunci al 
Germaniei, Richard von Weizsacker, a ministrului culturii 
şi a unui mare număr de oficiali, a unui public care a 
ocupat cele 2.400 de locuri. 

un festival ca la carte: 

FITPT IAȘI 
         

Arareori se întâmplă ca la Iași să se impună, prin profesionalism, 
calitate, constanță și coerență, un eveniment cu adevărat important. 
Desigur, există o puzderie de festivaluri, simpozioane, colocvii și așa 
mai departe. Cele mai multe, însă, din păcate, se rezumă la o 
dimensiune a banalului în care, eventual, se rulează niște bani publici, 
se fac niște deconturi și se bifează niște „acțiuni culturale” îndeplinite. 
Un simplu exemplu spune multe despre cum au loc aceste întâmplări 
dorit culturale, ajunse la a nu știu câta ediție, însă de un formalism 
înfiorător: un ONG ieșean depune la Consiliul Județean cerere de 
finanțare pentru Festivalul Internațional „Grigore Vieru”. De ce 
internațional? Pentru că Grigore Vieru trăia în Basarabia și pentru că 
niște domni și doamne din Basarabia se vor plimba pe străzile Iașului 
două-trei zile. Ei bine, în documentația trimisă Consiliului Județean, ca 
argument principal se aduce faptul că prezent în Festival va fi poetul ... 
Adrian Păunescu. Evident, „organizarea” Festivalului s-a rezumat la un 
copy-paste de la una dintre edițiile trecute.  

În ceea ce privește teatrul, lucrurile stau la fel. După răposarea 
Festivalului Goldfaden, Iașul a mai rămas cu Festivalul „EuroArt”, în 
care amatorismul este la ordinea zilei. Aflat la o primă ediție, în 
iunie 2012, despre Festivalul de Teatru Dar Iași nu se pot spune 
încă prea multe. În privința Festivalului „Europa Est de Tot”, de la 
Teatrul Național Iași, am avut de a face cu o primă și ultimă ediție. 
Și lista ar putea continua. 

Din astfel de motive, dar și din multe altele, Festivalul Internațional 
de Teatru pentru Publicul Tânăr (FITPT), derulat de cinci ani de Teatrul 
pentru Copii și Tineret „Luceafărul” Iași, reprezintă un reper veritabil 
pentru oricine își dorește, în regiunea Moldovei, să pună la punct un 
eveniment notabil. Având ca generic „Est-Vest Europa”, FITPT are ca 
prim și major merit transformarea Iașului într-o scenă comună pentru 
cele mai diverse stiluri și viziuni teatrale din Europa. Un efort sintetizator 
care a făcut posibilă întâlnirea cu trupe și creatori din Austria, Italia, 
Marea Britanie, Olanda, Germania, Franța, dar și din Rusia, Ucraina 
sau Polonia. România a fost reprezentată în festival de Teatrul Odeon, 
Teatrul Puck (Cluj Napoca), Teatrul Masca, Teatrul Municipal Baia Mare 
și Teatrul Gulliver (Galați). În altă ordine de idei, timp de șase zile, cei 
aproape 10.000 de spectatori ieșeni, de cele mai diferite vârste, au avut 
de unde alege. 

Chiar dacă, din motive cât se poate de obiective, producția 
Teatrului „Luceafărul”, „Kajtus, Vrăjitorul”, realizată în parteneriat cu 
Institutul Polonez București, a fost amânată, principala caracteristică a 
actualei ediții a fost, în mod cert, completitudinea. Și-au găsit punere în 
act mai toate formele de teatru pentru copii și tineret: de la virtuozitatea 
păpușarilor austrieci ai Teatrului Trittbrettl Pressbaum, la subtilitățile 
măștilor celor de la Puck, în „The magic Secret”, montarea clujeană cu 
parfum de Commedia dell Arte; de la inconfundabilele păpuși ucrainene 
ale celor de la Teatrul Regional „Bavka”, sau de la cele evocatoare de 
arhaic ale artiștilor trupei Lempen (Marea Britanie), la spumosul colaj pe 
texte de Caragiale, făcut de Alexandru Dabija la Teatrul Odeon („CFR – 
Cometa, Copilul și Cățelul”); de la inegalabilii clovni ai Teatrului „La 
porțile Narvei” (Sankt Petersburg), la proiecțiile cu „Renard, Vulpoiul”, 
realizate de Poppentheatre Frans Hakkemars (Olanda), sau la 
impresionantele numere de expresie corporală ale Teatrului Vizual 
„Bodecker&Neander” (Berlin, Germania). 

Foarte tentantă și inteligent făcută, selecția Oltiței Cântec (directorul 
artistic al Teatrului „Luceafărul”) a configurat o ediție de o debordantă 
diversitate, având și valențele unei pedagogii live, dedicate tuturor celor 
preocupați de stilurile și tendințele acestei arte teatrale. În postura de 
spectatori ai festivalului despre care facem vorbire aici s-au regăsit și 
actori, profesori, studenți la Actorie, multe dintre reprezentanții ajungând 
imediat subiect de dezbatere la seminariile Universității de Arte „George 
Enescu” Iași. Este unul dintre marile merite ale organizatorilor acela de 
a nu ceda tentației și de a realiza un festival doar „de public”, așa cum, 
din păcate, se întâmplă adeseori. Nivelul foarte ridicat spectacologic al 
FITPT, conjugat cu interesul crescut al publicului, denotă faptul că ideea 
unui eveniment teatral care să satisfacă deopotrivă publicul și privitorul 
profesionist este cât se poate de plauzibilă. Iar întâmplările din perioada 
7-12 octombrie o demonstrează din plin. 

Bine venită a fost și secțiunea din Festival dedicată lui Caragiale. 
Olga Rusu, unul dintre muzeografii de marcă ai Iașului, a propus o 
incitantă expoziție „Caragiale în Iașii Junimii”, în fapt o demonstrație 
vizuală a profundei și constantei relații dintre nenea Iancu și dulcele 
târg. George Onofrei, Doris Mironescu și Bogdan Crețu au fost, apoi, 
amfitrioni ai unei dinamice dezbateri cu titlul „Caragiale și poporul”. În 
plus, nu trebuie omis faptul că directorul general al Teatrului, Ioan 
Holban, este unul dintre criticii literari importanți ai României, astfel încât 
corelarea teatrului cu literatura nu putea fi decât inevitabilă, în sensul 
bun al termenului „inevitabil”. Din aceeași secțiune au mai făcut parte 
filmul documentar semnat de Alexandru Solomon, „Franzela exilului, 
Caragiale la Berlin” și spectacolul Teatrului Odeon, „CFR – Cometa, 
Copilul și Cățelul”. 

Alături de Caragiale, o altă personalitate a marcat simbolic 
Festivalul: Janusz Korczak, marele apărător al drepturilor copiilor, 
prezentat publicului ieșean prin intermediul filmului lui Andrzej Wajda, 
dar și printr-o expoziție foto propusă de Institutul Polonez București.  

În fine, n-aș vrea să închei această succintă dare de seamă fără să 
pomenesc mediu-metrajul documentar „Teatrul Luceafărul: personaje la 
scenă deschisă” (regia Alexandru Condurache), film ce poate fi lesne 
asumat ca o istorie în curs de facere a instituției căreia îi este dedicat. 

 

Călin CIOBOTARI 
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Sunetele, mai degrabă decât cuvintele, pot exprima stări 
emoţionale conflictuale şi concomitente, cum ar fi: bucurie cu 
tristeţe, fericire cu durere, iubire cu ură. Muzica este mai 
convingătoare decât cuvintele atunci când ne propunem să 
înţelegem ce este Existenţa în Sine a Fiinţei. Ascultând marea 
muzică a lumii devenim conştienţi că existăm, că viaţa este 
uluitoare, miraculoasă. Fiind, simţind, trăind muzica, înseamnă 
a exista! În creaţiile lor grandioase, marii compozitori germani 
permit muzicii să se ridice pe cele mai înalte culmi cunoscute 
spiritului uman. Beethoven a amplificat formele muzicale 
clasice, iar optimismul şi măreţia simfoniilor sale au fost folosite 
de el pentru a vorbi omenirii despre destin, pace, glorie, fericire. 
În muzica germană auzim şi admirăm perfecţiunea logică a 
formelor. Pentru francezi, starea ambiguă devine calitatea cea 
mai interesantă, chiar sublimă a muzicii, iar rafinamentul sonor 
predispune la perversitate şi intoxicare, la decadenţă, în contrast 
cu pronunţarea clară, fără echivoc, a muzicienilor germani. 
Ascultaţi „Daphnis şi Chloe” şi veţi înţelege ce vreau să spun. 
Iar ruşii – ce splendid! – devin ilogici, violenţi, atavici, 
câteodată mirosind a sânge, erupţia nemiloasă a muzicii lor 
acoperind inimile noastre cu magmă. Îmi este greu să explic în 
cuvinte ceea ce înţeleg atât de clar din sunete. Trecerea de la 
Expoziţie la Dezvoltare, în „Simfonia a 6-a” de Ceaikovski, este 
cel mai bun exemplu. Trăsnetul ce cade din senin ne cutremură. 
Furia şi violenţa ce-i urmează sunt cumplite. Este atâta nevoie 
de distrugere a tot ce există, încât starea pe care o trăim în acel 
moment este groaza!... Wagner a ridicat muzica la înălţimi de 
unde nu mai putea să urmeze decât prăbuşirea. A făcut-o în 
Isolda. Nu cunosc nici un text literar care să te ducă la această 
stare de disperare, ca această operă în care ascultăm cum muzica 
are o milă sfâşietoare pentru moartea iubirii. Dezolarea şi 
durerea pe care o trăim nu poate fi descrisă în cuvinte. Liniile 
curbe ale melodiilor par să imite formele moi ale trupului 
femeii. Ele se întretaie, se leagă sau se separă, nevoia de iubire 
devine paroxistică. Crescendo-ul acelei excitaţii, fierbintele 
acelui fortissimo din „Preludiul la Moartea Isoldei” nu au egal 
în muzică. În nici o altă creaţie artistică nu se poate contempla la 
o asemenea intensitate amalgamarea sublimului cu grotescul, a 
iubirii cu disperarea, a dionisiacului cu extazul apolinic. În 
privinţa creaţiei lui Bach, la înălţimile la care îi zboară muzica, 
aerul este rarefiat, dispar furtunile emoţiilor umane, orizontul nu 
are limite. Ceea ce descoperim este existenţa a ceva superior 
umanităţii, participăm la un miracol. Sunetele acestei muzici ne 
sunt adresate nouă oamenilor, dar vin de mult mai departe. 
Muzica sa este cathartică. Starea pe care o trăieşte ascultătorul 
este extatică şi nu paroxistică. El presimte transfigurarea morţii 
în viaţă eternă, ce îi este promisă dacă Îl va înţelege şi urma pe 
Iisus Christos. Iubirea şi moartea se înțeleg cel mai bine când 
ascultăm muzica lui Wagner, dar starea acelei (in)existenţe 
eterne, pe care sperăm să o trăim fiecare dintre noi, atunci când 
vom începe ultimul zbor spre necunoscut, s-a născut în muzica 
spaţiilor fără de limite a lui Bach. În ceea ce mă priveşte, trăiesc 
un conflict căruia nu-i găsesc rezolvare. Mă găsesc turmentat 
între logica supremă a lui Nietzsche şi ruga profundă ce se aude 
în „Crucifixus” (Missa în si minor a lui Bach). Dilema este 
cumplită. Ceea ce presimt, însă, este că la sfârşit… va fi sunetul! 
 

George FOCA RODI 
New York 

la sfârșit va fi… 

sunetul 
De ce dintre toate cele ce există, doar muzica?!... Am 

reascultat de curând discul cu „Tablourile dintr-o expoziție” în 
interpretarea lui Sviatoslav Richter. Cu mulți ani în urmă l-am auzit 
la București cântând această capodoperă a muzicii ruse. Îmi 
reamintesc de impresia pe care mi-a făcut-o, ce, și astăzi, după zeci 
de ani de la eveniment, a rămas la fel de puternică. Am înțeles în 
acel moment că Mussorgski a știut, când a compus piesa, că într-o 
zi va apărea acel pianist care va da viață tuturor imaginilor pe care 
el „le-a pictat cu sunete”. Din acea seară și până în prezent l-am 
considerat pe Richter egalul compozitorilor pe care-i cânta. Nu 
cred că Brahms și-ar fi putut imagina „Concertul 2 în Si b Major”, 
mai bine cântat decât de Richter. Fără să șocheze cu exagerările 
sau „mofturile” ce se aud din când în când – în care pianiști 
contemporani își etalează agilități acrobatice – Richter, când cântă 
„Toccata” de Schumann, te covârșește prin ușurința pe care o are, 
depășind cele mai complicate pasagii ale acestei piese, considerată 
una dintre cele mai dificile ale literaturii pianistice, neuitând însă să 
„facă” muzică și nu o demonstrație a tehnicii sale inegalabile! 
Bach, în care este copleșitor, Haydn, Beethoven, Schubert, 
Brahms, Ceaikovski, Scriabin, Prokofiev, Chopin cu toții, au 
beneficiat de apariția acestui artist care i-a servit ca nimeni altul 
făcând muzica lor să sune tulburător adevărat. Stările sufletului 
când, „ascultate” în muzica marilor compozitori, par mai sincere, 
se înțeleg mai ușor, cu toate că, și, mai ales, pentru că... sunetele  
n-au precizia cuvintelor! Conturul lor precis limitează posibilitatea 
cuvintelor de a pătrunde în cutele cele mai tainice ale sufletului, în 
contrast cu sunetele ce pot atinge cele mai ascunse colțuri ale 
conștiinței. Celibidache este celălalt gigant al secolului trecut care 
reinterpretează partiturile iluminând pentru prima oară idei 
muzicale ce nu le-au fost cunoscute melomanilor din înregistrările 
sau concertele altor dirijori. Simfoniile lui Beethoven, Bruckner, 
Brahms, preludiile și uverturile lui Wagner, simfoniile lui 
Ceaikovski, apoi Debussy, Ravel, Richard Straus, Hindemith, sună 
altfel decât ceea ce știam noi ascultătorii, iubitori ai muzicii acestor 
compozitori. Ca și Richter, marele nostru dirijor, devine egalul 
creatorilor, făcând posibilă descoperirea unor sonorități câteodată 
ascunse celorlalți interpreți care s-au grăbit să-i „citească” pe 
compozitorii menționați, lăsându-se înșelați, din păcate, de 
aparențe ce stau la îndemâna tuturor. „Daphnis și Chloe”, 
capodopera lui Ravel, este o muzică ce, de fapt, „nu s-a mai auzit” 
până la apariția lui Celibidache. Afirmațiile mele pot fi șocante 
pentru unii dintre cititorii acestor rânduri, dar nu le voi modifica 
pentru a le face plăcere unora sau altora, deoarece am uneltele ce-
mi permit să forez mai adânc și să înțeleg cele descoperite de acești 
doi artiști în partiturile pe care le interpretau. Cred că anumite 
calităţi sau slăbiciuni, specifice diferitelor naţiuni, rase etc., pot 
cauza stări emotive caracteristice, ce le separă şi le dau o anumită 
particularitate. Sunt convins că există anumite „nuanţe şi intensităţi 
ale emoţiilor” ce îi fac pe ruşi, de exemplu, să se deosebească atât 
de profund de germani.  

Trebuie, bineînţeles, considerate anumite circumstanţe şi cauze 
istorice, dar s-ar putea ca diferenţierile să se nască din misterele 
sufletelor omeneşti. Marile limbi ale lumii au devenit deosebit de 
sofisticate. Nenumărate cuvinte ce numesc obiectele, stările 
emotive, activităţile omeneşti etc., în diferite forme sau nuanţe, 
permit elitei intelectuale să se exprime în modalităţi complexe, ce, 
din cauza specificităţii, a preciziei la care au ajuns, ar trebui să 
faciliteze evitarea ambiguităţilor. Cu toate acestea, să ne amintim 
ce a spus Voltaire: „Cuvintele ne sunt date pentru a ne ascunde 
gândurile”! Din acest motiv scriu aceste rânduri. Încerc să 
demonstrez că exprimarea gândurilor sau emoţiilor noastre nu pot 
fi redate în totală sinceritate atunci când vorbim sau când scriem. 
Chiar cifrele, când sunt folosite pentru explicarea teoriilor 
ştiinţifice, pot reprezenta realitatea numai până la un anume 
moment. De multe ori rezultatele matematice nu corespund 
adevărurilor chimice sau ale fizicii. Formulele matematice sunt 
doar modele prin care oamenii încearcă să prezinte în mod logic 
secretele intime ale celor ce există în univers. Muzica este forma 
supremă de comunicare. Adevărul a ceea ce simţim (emoţiile, 
stările tainice inexplicabile ce există în sufletele noastre, 
suferinţele, fericirile, reale sau, câteodată, imaginare, neadevărate) 
se poate afla doar în sunetele muzicii. Îl citez pe Nietzsche: „Fără 
muzică viaţa va fi o eroare”! „În comparaţie cu muzica, orice 
comunicare prin cuvinte este o neruşinare”! „Muzica exprimă 
ceva... dincolo de cuvinte”! Nu voi compara un cântec simplu şi 
naiv cu teoria relativităţii! Dar în muzica lui Bach, Mozart, 
Beethoven, Brahms, Bruckner, Wagner, Ceaikovski, Debussy, 
Ravel, Stravinski, ceea ce ascultăm sunt pronunţările cele mai 
profunde făcute vreodată despre iubire, moarte, extaz, tragedie. 
Complexitatea partiturilor, sistemele polifonice, armonice, 
orchestrale, folosite de aceşti compozitori, depăşesc cu mult tot ce 
au spus în cuvinte marii poeţi, tragedieni, filosofi ai lumii.  

lumina mătăsoasă a culorii 
 

O apariţie interesantă a acestei veri 
(Vespasian Lungu, Pagini smulte din valuri, 
Biblioteca Mioriţa, Câmpulung Bucovina, 2012) 
ne aduce în prim-plan figura unui artist plastic 
sensibil, căutător şi, în egală măsură, păstrător 
al celei mai fericite întâlniri dintre culoare, apă, 
hârtie şi lumină: acuarela. Volumul nu ar fi putut 
fi scos la iveală în această formă fără truda 
editorului, Ion Filipciuc, meşter într-ale 
răscolitului de colburi şi ape culturale şi legat 
prin fire văzute şi nevăzute de pictorul 
bucovinean. Lucrarea, elaborată cu un deosebit 
simţ al amănuntului, concretizează un efort 
recuperator considerabil, reliefând o 
personalitate puternică şi fascinantă.  

Pornind din Costişa Bucovinei, obârşie care 
îi va marca definitiv căutările, zbaterile, şi 
ajungând, după o traiectorie personală 
tumultoasă, descurajantă pentru mulţi, pe malul 
Dunării, a drumului fără pulbere, pictorul dă 
dovada unei forţe neobişnuite de a-şi urma 
Calea, în ciuda tuturor piedicilor venite din 
diverse contexte existenţiale. Trăsăturile 
dominante sunt recompuse prin acumulare 
neforţată şi suprapunere de elemente venite din 
unghiuri diverse. Cele mai multe vin, firesc, din 
cronicile de expoziţie, care se completează 
unele pe altele, urmărind cu interes 
crescând o traiectorie artistică personală: 

 

Un armonism care poate ajunge la preţioase 
exuberanţe (N. Argintescu – Amza); Un lirism 
intens de sorginte romantică emană din acest 
univers plin de farmec şi ingenuitate (Gheorghe 
Vida); semnul maturităţii artistice (Marcel 
Mureşanu); mari adevăruri existenţiale care 
populează conţinutul lucrărilor (N. Grigore 
Mărăşanu); semnul artei autentice (Ana Maria 
Vicol); firescul căutătorului sagace (Virgil 
Mocanu); stăpân peste ferestre deschise numai 
către zidirea verii (Fănuş Neagu); creează 
şoaptă prin acuarelele sale (Adrian Păunescu); 
revelaţia simţirii unui om nepervertit de 
instabilitatea mascaradă a vremii (Constantin 
Hrehor); plăcerea păstrării ordinii interioare 
(Valentin Ciucă).  Alături de cronici, deosebit de 
interesante se arată a fi paginile scrise de către 
Vespasian Lungu însuşi, fie că este vorba 
despre portrete ale unor colegi de breaslă sau 
recuperări de trăiri personale. Amintirile  din 
Moravia rememorează un timp al căutărilor, 
într-o încercare de evadare dintr-un continuum 
cenuşiu. De o cu totul altă factură sunt 
aducerile-aminte luminoase: întâlnirile cu Petre 
Ţuţea (Eu nu exist decât prin cei ce mă reflectă, 
nu mă pot autodefini.), cu părintele Rafail Noica 
(Tatăl meu era structurat din alt material, din 
material superior, pe când eu sunt făcut dintr-un 
fel de fier vechi, ruginit.) şi, bineînţeles, cu 

 

prietenul Constantin Noica (Eu îmi tratez oaspeţii 
în aşa fel încât, odată plecaţi, să se simtă exilaţi.), 
cel căruia i-a lăsat în dar, pe tavanul mansardei 
sale de la Păltiniş, oastea de bizoni. Arhitectura 
volumului este completată cu o serie de interviuri, 
necesare puncte de vedere, care detaliază în 
mod fericit portretul deja schiţat. La întrebările şi 
nedumeririle lui Ion Filipciuc răspund Aurel 
Furtună, Hugo Mărăcineanu, Gheorghe Moso-
rescu, apropiaţi ai pictorului din perioada 
brăileană, martori ai sfârşitului tragic al acestuia. 
Convorbirea cu Zamfira Procopciuc, sora lui 
Pazian, aruncă o lumină aurie, de toamnă şi 
aşteptare, asupra amintirilor :şi eu ieşam la drum, 
pe banca asta, la poartă, şî mă uitam lung, lung 
şî-mi venea să plâng… Păstrând acribia cu care 
ne-a obişnuit de mult timp, Ion Filipciuc adaugă 
o serie întreagă de documente facsimilate, 
multe din ele cu informaţii inedite, reproduceri 
ale lucrărilor pictorului şi o bibliografie 
voluminoasă şi necesară, trădând astfel 
plăcerea cercetării şi ştergerii colbului de pe tot 
soiul de cronice bătrâne, oferindu-ne totodată 
senzaţia unui dialog viu, neîmplinit cândva şi 
reluat acum, în 2012. Interiorizat profund, greu 
izvorând semne vizibile ale bătăliei cu sinele, 
călătorind mereu întru o terapeutică a spiritului, 
Vespasian Lungu ne statorniceşte, prin paginile 
smulte din valuri (ale istoriei? ale uitării? ale 
sufletului zbucuimat de artist? ale Dunării 
nemiloase?) repere sigure, necesare de 
sensibilitate şi discreţie, tot mai greu de înţeles 
într-un timp al confuziei şi nedumeririlor. (M.G.) 
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Se mizează pe efectul imaginii în oglindă şi-a personajelor 
tampon, structurându-se astfel un spaţiu delimitat de câinele 
şchiop recuziter şi piciorul din spate al trepiedului, un altul 
delimitat strict de şevalet şi în fine un al treilea, bănuit undeva 
înafara imaginii plastic redate. Deşi nedefinit, el reuşeşte exact 
opusul antelucrării abordate, adică înglobarea legitimă a 
privitorului de ocazie. 

Titulatura superlativă însă de piesă de rezistenţă aş acorda-o 
fără ezitare lucrării etichetate drept „Calea bună”. Argumente 
solide sunt... Tehnic vorbind, efectul saşiului cruce induce 
parametrii unui echilibru perfect. Sugerata ploaie realizată din 
frânturi de foiţă aurie trasează la nivel subliminal starea de 
preţiozitate a momentului, a ideii de lumină şi a stării de graţie 
ca punct de început sau final. Lor li se alătură efectul nedesluşit 
al privirii voalate, „prin perdea” şi care, cu mâna pe inimă o 
spun, e de-a dreptul magnetizant. Siluete, umbre, vibraţii, 
reflecţii vin să rezolve şi dizolve în eter un sentiment 
electriza(n)t. Să fie, meditativ presupus, calea bună aleea 
strâmtă dintre nevăzut, „îngropat” şi exponenţial supraexpus? 
Greu de spus... Dar, pe post de posibil răspuns poţi să laşi, iată, 
Versul din ReVers să iasă, pe interval şi să te concentrezi pe de 
altfel atât de clar etalatele surse de mesaj. Despre? Despre a fi 
tu, despre onestitate. E, ar spune unii, o dovadă de inteligenţă 
activă şi nu de personalitate. Şi ar merita cred punctat, fugitiv nu 
strict eşalonat, câteva indicii care m-au, în mod particular, tentat. 
Nu mi-am pus niciodată, de pildă, problema că ea, sinceritatea, e 
un fel de nud spiritual, dar analizând îndelung „Jos pălăria!” 
cam asta mi-am imaginat. (Deşi, apropo, am avut parteneri de 
vizualizare care s-au scandalizat şi pe care n-am reuşit a-i 
convinge că intuiesc acolo ceva, din simbolismul artistului 
dezbrăcat de sine, necamuflat, fără resurse ca toamna golită de 
frunze şi deci total dedicat, nu... vinovat!). 

Mi s-a sugerat apoi ferm prin tente şi forme cubice decupate 
sau pro-gravitaţional sculptate, că sinceritatea ţine un pic, un pic 
măcar de verticalitate. E atuul necesar de care „Cuiul” are parte, 
spre a se transforma în punct fix, ancoră şi laitmotiv de 
stabilitate. Şi-n fine, sinceritatea ar ţine, conform unor lucrări ca, 
„Pauza” sau „Cortina”, care depun în acest sens o amplă 
pledoarie de inocenţă, apetenţă spre joc, copilărie şi-o doză 
consistentă din curajul de-a scoate din tabu jocul tău de culise. 
Nici o cortină n-ar trebui să te acopere în linişte, ci să se plieze 
perfect trupului tău, aurei şi dreptului la nemurire. La scenă 
deschisă nici un revers n-ar mai avea sens... 

Şi totuşi fără pic de revers, CE anume ar avea sens? 
 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 

ReVersul 
 
Fireşte că... am zâmbit erudit. Ca-n faţa oricărei idei care se 

întâmplă nu doar să-ţi pice pe suflet ci, ştiu şi eu, s-o fi atins cândva 
şi razant răstălmăcit. Ca-n faţa unui afiş îndeajuns de bine ticluit 
încât să promită stropul său, în cazul de faţă, tuşa necesară de 
inedit. (Şi-o notă bonus de ... interactiv!). 

Cert e că, sub cerul plastic al Cupolei, „ReVersul” 
contemporanului Adrian Crâşmaru a aruncat provocarea unui mix 
reuşit, balansat echilibrist între tendinţa de-a arhiva evidenţe şi 
instinctul de-a le fi simţit. Pe alocuri îţi explică, în altele te implică, 
sugerează, intrigă, persiflează şi promite nici prea mult, nici prea 
puţin, dar suficient oricum pentru a te stârni. Farmecul constă cred 
într-un soi de rit strategic voit şi clar... gândit. Depinde de tine până 
unde eşti dispus să împingi jocul, să te afunzi, să-ţi ţii respiraţia 
printre indicii şi să revii la suprafaţă în postura câştigată de 
observator (i)luminat şi de ce nu, fericit. Din orice unghi ai privi-o 
şi indiferent de planul asupra căruia te vei opri este genul de 
expunere care nu poate decât mulţumi. 

Strict „administrativ” vorbind aş asocia-o unui expresso 
aburind. Scurtă (doar o săptămână pe simeze la activ) dar intensă 
(la nivel tematic e mai profundă decât mulţi ar bănui) într-un cadru 
ambiental sugestiv, definit de coloratura tomnatică şi caldă dar şi 
de relache-ul fizic oferit graţie unei panotări relaxate mizând pe-o 
abundentă şi-ntr-atât de rară din păcate spaţialitate. Logica e relativ 
simplă, pentru a dezvolta idei este de dorit să ai şansa şi cadrul de a 
le (şi a te) aduna. 

Odată întinsă planşa nu-ţi rămâne decât a muta empatic pionii 
imaginaţiei în spaţiul unui joc ilustrativ, marcat de reguli 
preliminare şi eclipsa totală a unui titlu invaziv. Ultimul cu 
precădere te preocupă obsedant în încercarea de-ai adnota mai 
curând decât înţelesul, starea. Spate, faţetă-surpriză sau vers? Faza 
e, că tocmai pontul îmbinării lor ţine fierbinte punctul de interes! 

Concentrat pe accepţiunea clasică de pildă, te-ai fi aşteptat pur 
şi simplu la un tablou întors pe dos. Vi s-a întâmplat să priviţi unul 
astfel? Mie, mărturisesc că da. Nu unul ci pe cele câteva zeci de 
exemplare câte se vor fi întâmplat a fi la acel ceas într-un mai vechi 
atelier curtat. M-a captat ţin minte atunci, senzaţia vagă că, cel 
puţin optic vorbind, trădau, fiecare în parte, în ciuda mormanului 
comun, amprente de individualitate. Rar două pânze la fel... O 
bizară şi multi senzorială analiză aparte. 

Erau acolo lucrări prelungi cu „osatura” saşiului fină, zveltă. 
Erau altele robuste trădând o geometrie ceva mai trainică şi eficace. 
Pânzeturi noi, întinse extrem, de-un alb nebun şi lactic în 
vecinatătea unora ceva mai stinse de vreme, foşnind scorţos sub 
greutatea unei tuşe ceva mai groase sau ridate fin de inoportuna 
evadare a vreunei pioneze uzate. Erau în fine pânze virgine 
asteptând naiv reflecţii creative şi altele trădând pe şevalete 
stigmatul absurd a două feţe. Mi le-am amintit pe toate ca sub 
efectul unui declic menit să te dezgheţe. Şi totuşi lucrarile 
plasticianului Crâşmaru propun „la cacialma” doar false reverse. 
Secretele de culise sunt aduse în prim plan şi toată acea pragmatică 
inginerie din spatele tabloului devoalată tranşant. Şi da, oricât de 
surprinzător ar suna, arată bine „scheletul din dulap”! O dovadă de 
alternativă francheţe. Mă gândesc câţi oare dintre noi cei captivi în 
repetitivul proces al prefabricării şi etalării de noi, civilizate deşi 
false faţete, ne-am supune nonşalant provocării de-a admite ca 
priviri iscoditoare să ne scaneze imaginea invers, dinspre interior 
spre avant. Iată un experiment ce s-ar putea la o adică dovedi 
incitant. Ca şi în tipologia pânzelor răzleţe, cu excepţia poate a 
celor cu două feţe, cred că s-ar solda cu răspunsuri neocolite de 
regrete. În cazul pictorului ieşean, tentativa te cucereşte. Dincolo 
de originalitate şi neaşteptatul efect ornament pe care îl reuşeşte 
imitarea saşiului şi-a pânzei ţintuite pe margine, lucrările par să 
câştige suspect în intensitate. În unele (vezi cazul „Lectura”), braţul 
suportului de lemn delimitează aparent nevinovat două planuri, 
creând impresia de tridimensionalitate, spre a se confunda totodată 
cu una dintre ferestrele metroului şi-a transfera astfel fizic 
observatorul înafara scenei principale. Pe şine sau peron, nu 
contează, oricum e lăsat deoparte.  În „Atelier” jocul devine încă şi 
mai interesant, piciorul şevaletului ce depăşeşte cadrul, reuşind 
performanţa de-a alinia ostentativ trei posibile planuri. 

O carte despre Avram Goldfaden 
Absolventă de Teatrologie, dar și a unui masterat 

interdisciplinar la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii, 
implicată cu folos și cu rezultate notabile în organizarea 
unor manifestări de cultură teatrală de anvergură națională 
(pot eu însumi depune mărturie despre eficiența de care a 
dat dovadă în pregătirea dar și în zilele bienalei Reflex de 
la Sfântu Gheorghe), Anca Mocanu este autoarea unei 
teze de doctorat despre Avram Goldfaden și teatrul ca 
identitate, susținută în anul 2011 la UNATC, sub 
îndrumarea prof. univ. dr. Ludmila Patlanjoglu. Între timp, 
grație eforturilor Fundației Culturale „Camil Petrescu”, teza 
a devenit carte, o carte profesionist redactată (de 
menționat și de subliniat meritele Floricăi Ichim și ale 
Oanei Borș), care alătură textului util, informat, limpede 
formulat, bine organizat ideatic, fundamentat pe 
consultarea asiduă a arhivelor și a bibliotecilor, pe o 
bibliografie generală și de specialitate riguros aleasă și 
întocmită, o consistentă iconografie. Cartea poartă același 
nume cu cel al tezei și ne ajută pe toți, oameni de teatru 
ori doar simpatizanți ai teatrului, să aflăm mai multe 
despre o proeminentă personalitate a teatrului evreiesc, 
despre cel socotit, pe bună dreptate, drept întemeietorul 
teatrului idiș și despre care, trebuie să o recunoaștem, 
până la apariția volumului știam încă foarte puțin. Pentru 
acei dintre noi care nu au citit ori măcar consultat cartea lui 
Israil Bercovici O sută de ani de teatru evreiesc în 
România, apărută cândva prin anii 70 ai secolului trecut și 
reeditată în anul 1998 la editura Integral, Avram Goldfaden 
era mai curând numele unui festival de teatru, înființat la 
Iași de Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, în vremea 
directoratului scritorului Ioan Holban, reluat de aceeași 
instituție aflată mai apoi sub conducerea regizorului 
Cristian Hadjiculea, dar care a avut, totuși, o periodicitate 
capricioasă și o existență efemeră.  

De ce la Iași? Fiindcă Iașiul a fost, după cum exact 
notează Anca Mocanu, „leagănul teatrului evreiesc din 
România” și  aceasta nu doar deoarece în 1859, de pildă, 
evreimea reprezenta cam 46% din populație, ci și fiindcă 
aici, în Capitala Moldovei, s-a găsit un climat tolerant etnic 
și, în plus, „populația,cu trăsături specifice și un idiș 
savuros, nu a fost deschisă asimilării burgheziei evreiești, 
venită dinspre București”. 

Acolo, la Pomul Verde, Avram Goldfaden, venit în 
1876 de la Cernăuți, nutrind speranța de a înființa un 

Totuși, izbește prin spontaneitatea replicilor și 
spiritul observației oferindu-ne un remarcabil studiu al 
vieții de shtetl. Poveștile lui Goldfaden, simple sau 
complexe, sunt spuse cu substrat moral, filosofia și 
cântecele sunt în consonanță cu spiritul publicului”. În 
toate ipostazele sale, de actor, de regizor, de 
scenograf, de regizor, dar mai cu seamă de 
dramaturg, Goldfaden a avut un rol de maximă 
importanță în afirmarea și conservarea identității 
evreiești, prin dorința de a consemna și descrie drama 
semenului evreu, rol adesea subliniat de autoarea 
cercetării care își fundamentează argumentația pe 
concretul lucrării artistice a „personajului” său, dar și 
pe aspirația spre problematizare, vizibilă încă din 
primele capitole ale cărții. Mă gândesc la secvențele 
Iudaism, hasidism și haskala, la Limba și cultura idiș, 
la Teatru ca identitate. Esențiale pentru existența 
însăși a investigației în care ne invită Anca Mocanu să 
o urmăm sunt distincțiile dintre limba idiș și limba 
ebraică, dar și dintre evreii așkenazi și sefarzi. La urma 
urmei, până și neplăcerile autorului Goldfaden căruia i 
se jucau fără aprobare și în disprețul drepturilor de 
autor scrierile de companii concurente (lucru bine 
documentat în carte) confirmă anvergura și importanța 
personalității lui. 

Sigur, Goldfaden nu va rămâne toată viața în 
România. Va călători în diverse țări europene, unele 
mai mult sau mai puțin ospitaliere. Dar, subliniază 
Anca Mocanu, perioada cea mai fertilă a carierei sale 
s-a consumat în România, mai precis în Moldova, și 
asta grație toleranței specifice locului. 

Un capitol aparte îi recenzează, prin 
microportrete de dimensiuni diferite pe o seamă 
dintre Actorii din trupele lui Goldfaden, cu mai mare 
insistență fiind tratați Israel Grodner, Zigmund 
Mogulescu, Bertha Kalich, Israel Rosenberg. Un 
altul, intitulat După Goldfaden – Europa și 
Yiddishland dă seama despre moștenirea 
consistentă, directă sau indirectă, a întemeietorului. 
În România, în Europa dar și în America. Când 
vorbește despre ceea ce s-a întâmplat cu teatrul idiș 
din România, Anca Mocanu subliniază efectele 
nocive pe care le-au avut persecuțiile rasiale din 
primii ani ai guvernării lui Ion Antonescu, despre 

 

tentativele de regrupare și de încercare de supraviețuire, 
despre Teatrul Barașeum, despre TES-ul de azi, dar și 
despre Teatrul Evreiesc de Stat din Iași, între timp 
dispărut din cauza emigrării masive a evreilor și, 
implicit, a lipsei de spectatori (1963), Teatru care, la un 
moment dat, cu prilejul aniversării a 80 de ani de 
existență a teatrului idiș, a primit numele lui Avram 
Goldfaden. În fine, capitolul Avram Goldfaden – o 
identitate regăsită afirmă printre altele că „moștenirea 
lui Goldfaden permite conservarea prin teatru a unei 
limbi dispărute”, că „moștenirea este tradiție vie, 
cântată pe scenele de teatru idiș sau în musicalurile de 
pe Broadway și de la Hollywood” și că „teatrul evreiesc 
se creionează ca formă esențială de existență 
cultural-spirituală, un reper identitar al evreilor din 
diaspora, dar și o modalitate de întâlnire cu 
celălalt”. Carevasăzică asemenea unei punți de 
trecere de la identitate la alteritate. (M.M.) 
 

Anca Mocanu, Avram Goldfaden și teatrul ca identitate, 
Fundația Culturală „Camil Petrescu” și Revista „Teatrul azi” 
(supliment), București, 2012 .  

ziar, dar urmând sfatul soților Librescu (achizitori de 
abonamente la ziare) ce i-au atras atenția că în oraș nu 
există un teatru care să se adreseze comunității evreiești, 
trecând peste dificultățile inerente și peste lipsa de pregătire 
ce generează la început un refuz de receptare, a dat primele 
sale spectacole de teatru idiș profesionist. Goldfaden avea 
pe atunci 36 de ani. Pomul Verde era o grădină de vară a lui 
Șimen Mark, iar locul acela a fost spațiul în care Avram 
Goldfaden, împreună cu actorii Israel Grodner și Suher 
Goldstein, „a pus piatra de temelie a teatrului evreiesc”. 
Odată piatra de temelie instalată, era nevoie și de un 
certificat de naștere. Cine l-a emis? Nimeni altul decât Mihai 
Eminescu care, în calitatea lui de cronicar dramatic, a scris 
pentru prima oară despre spectacolele de la Pomul Verde în 
Curierul de Iași, în nr. 93/1876. O astfel de informație, 
relevată de semnatara monografiei, are, dincolo de valoarea 
ei documentară intrinsecă, și o valoare simbolică ce ne 
îndeamnă să mai cumpănim puțin atunci când vorbim cam 
cu prea multă înfocare despre antisemitismul și xenofobia 
poetului nostru național. Da, e adevărat, e inutil să negăm 
existența acestor racile, acestor defecte, intruziunea lor 
nefericită în scrierile eminesciene, însă o seamă de bemoli 
sunt obligatorii. În numele adevărului și a rigorii în absența 
cărora oricare demers intelectual e sortit eșecului.  

Firește, viața lui Avram Goldfaden în Capitala Moldovei, 
nu a fost una de răsfăț cum de o astfel de existență nu are 
parte, în realitate, nici un artist. Goldfaden a fost agasat de 
existența unor probleme de ordin financiar cărora a trebuit 
să le găsească soluții ori să le facă față. A fost, de 
asemenea, silit să identifice modalități de profesionalizare a 
actorilor, să vadă cum poate face față inerentei fluctuații de 
personal. Și-a asumat sarcina educării și profesionalizării 
publicului. A fost ceea ce se cheamă un om  de teatru 
complet, calităților de director de trupă și de actor, ocupațiilor 
de regizor, interpret și scenograf asociindu-le pe acelea de 
scriitor de literatură dramatică. A scris, arată Anca Mocanu, 
în jur de 50 de piese sau, mă rog, de scenarii dramatice, la 
un moment dat cu răbdare repertoriate în subcapitolul Scrieri 
de Avram Goldfaden din capitolul Avram Goldfaden – poet 
și dramaturg, parte a secvenței mai ample Avram Godfaden 
– părintele teatrului evreiesc. „Dramaturgul Goldfaden – 
scrie semnatara cărții – este un excelent pictor de 
ambianță, atent la detaliu, dar nu și un analist, pentru că 
nu sondează îndelung profunzimile unui caracter. 
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În 2008 s-a desfăşurat, la Iaşi, al 7-lea congres ADRIPS (asociaţie 
europeană a psihosociologilor de limba franceză), înscriind Iaşul pe o 
hartă pretenţioasă, după ce precedentele întâlniri s-au desfăşurat la 
Montréal, Torino, Atena, Valencia, Lausanne, Grenoble. După Iaşi, a 
urmat Nisa, iar pentru anul acesta a fost ales oraşul portughez Porto. 
Organizatoarea de acolo, profesoara Gabrielle Poeschl, văzând că nu 
m-am anunţat, mi-a scris, întrebându-mă dacă nu vreau totuşi să 
particip, ea fusese la Iaşi şi a fost impresionată de organizarea noastră. 
Şi aşa am ajuns la Porto, capitala provinciei Norte, un oraş de peste un 
milion de locuitori, pitoresc, asaltat de turişti. Dacă nu participam la 
congres, pe  la începutul lui iulie, nu aş fi avut şansa să vizitez una dintre 
cele două capitale europene ale culturii, în 2012, Guimarães. Şi nici să  
cunosc viaţa unui oraş cum e Porto, altfel decât sudul. 

N-am să relatez despre congres, au fost mulţi participanţi, nu doar 
din Europa, ci și America de Sud, alte continente, chiar şi din Noua 
Zeelandă. Am participat cu o comunicare, la simpozionul de istoria 
psihologiei, despre dramele psihologilor români, în timpul dictaturii 
comuniste. Mi s-au pus întrebări, au arătat interes  unii colegi cunoscuţi 
din ţări care au trecut prin momente dramatice în existenţa lor, cum ar fi 
Spania, Brazilia, Algeria. Puţini din Europa veche, doar  tineri cercetători. 
In acelaşi simpozion, un prieten al Iaşiului şi al României, Willem Doise 
de la Geneva, a prezentat un interesant punct de vedere asupra 
psihologiei sociale în fosta RDG în perioada Zidului Berlinului. 
Manifestarea s-a desfăşurat într-o atmosferă de convivialitate şi 
deschidere, beneficiind de o supervizare socio-afectivă plină de umor  
din partea organizatorilor. Am avut timp şi pentru a cunoaşte o civilizaţie 
veche şi modernă, în acelaşi timp. 

Porto e un oraş extrem de dinamic, bogat, caracteristică oraşelor de 
nord în ţările din sudul Europei. Industrii, comerţ, agricultură, învăţământ, 
totul e aici alert. E cunoscut, mai ales, prin textile (bumbac), metalurgie 
(tehnica fonderiei), industria chimică, alimentară, pielăriei, ceramică şi 
artizanat (orfevrerie).  Spre deosebire însă de marile oraşe din Europa, 
preţurile nu te inhibă, uneori sunt chiar atractive. Aproape totul  ni s-a 
părut mai ieftin decât la noi, se poate lua masa la un restaurant bun, 
meniu complet, cu doar  4-5 euro. E plin de turişti, mai ales francezi, 
toată lumea ştie un pic de franceză, în magazine sau pe stradă, inclusiv 
vânzătoarele din piaţă. Dacă ceri o explicaţie pe stradă, cel întrebat nu 
numai că e amabil, dar te conduce o vreme să-ţi arate mai exact direcţia, 
să-ţi explice. Nu sunt cerşetori, n-am văzut nici „muzicanţi” balcanici, o 
decenţă demnă te primeşte cu calm şi te asigură că te poţi simţi în 
siguranţă. Criză, declin economic? Nu am depistat semne exterioare. 
Portughezii de pe stradă sunt calmi, serioşi; sunt cei mai sobri europeni 
din vest; funcţionarii nu renunţă la costume închise şi cravată, chiar în 
timpul verii, iar femeile au un aer de doamne care se respectă. Deşi  
relieful e deluros, se urcă şi se coboară pante abrupte, au metrou şi 
funcţionează  fără greş. O plimbare cu unul dintre autobuzele  de turism, 
la etaj, ghidat de explicaţii transmise în cască, îţi dezvăluie bogăţia 
monumentelor şi semnificaţiile identitare ale acestora. Un mic amănunt 
despre acest soi de turism: o umbrelă uitată la coborâre a fost 
recuperată a doua zi; fapt banal. Opriri pentru fotografii,  cum cea la  
Podul  Maria Pia, un mare viaduct feroviar care traversează Douro, un 
arc metalic proiectat de compania de construcţii  Eiffel & Co., deschis în 
1877. Un fel de turn Eiffel pe orizontală. 

Un climat social-psihologic permisiv şi creativ a favorizat dezvoltarea 
artelor, muzicii, sporturilor. Din lunga listă a personalităţilor născute şi 
formate aici am selectat doar două: José Saramago, scriitorul şi 
jurnalistul care a luat premiul Nobel pentru literatura in 1998 (am la 
capătul patului Toate numele, tradusă la Polirom în 2011, din care citesc 
câteva pagini în fiecare seară) şi José Mourinho, cunoscutul antrenor de 
fotbal care şi-a început cariera la FC Porto. 

Un bilet pe două zile (urci şi cobori când vrei şi unde vrei) asigură şi 
o vizită la o cramă de pe malul celalalt al râului Douro. Sunt mai multe, 
fiecare cu specificul său. Noi am nimerit la Casa Croft, fondată în 1678, 
de un englez, care a dus peste hotare faima vinului de Porto. Unul dintre 
descendenţi, mort în 1935, ar fi spus nişte vorbe celebre: timpul care  a 
trecut  fără să fi băut un pahar de Vin de Porto este timp pierdut! 
Strugurii sunt recoltaţi din zonă, de pe plantaţii celebre din valea Douro şi 
preparaţi după reţete vechi, strict controlate. Acest vin celebru este 
fructul unei alianţe fericite între climat (ierni reci şi veri calde şi aride), sol 
(roşu, bine nutrit, dar obligând viţa să se înrădăcineze adânc în jos) şi 
calitatea viţei. Cantitatea e limitată, rar depăşind o jumătate de litru de 
vin pe butuc. Dar e bogat şi concentrat. Iar vinul, depozitat în pivniţe  
vechi, săpate în stânca de pe  malul râului Douro, are un şarm inimitabil, 
dens şi puternic, fructuos şi amplu. E un vin lucrat, i se întrerupe la un 
moment dat fermentaţia, mai târziu este alcoolizat, se extrage atâta 
tanin şi aromă cât e necesar. Într-o excursie de o jumătate de oră, 
grupurile fiind formate în funcţie de limbile vorbite de vizitatori, se 
explică procesul de fermentaţie şi de fabricaţie, tehnica veche a 
prelucrării, păstrându-se obiceiurile vechi;  ni se dau informaţii despre 
importanţa butoaielor de stejar şi a mediului oxidant, procedeele 
îmbătrânirii în butoaie de lemn, proces ce durează de la patru la şase 
ani. Se sugerează apoi criterii de apreciere, insistându-se pe 
caracteristicile acestui vin, pe stilul, complexitatea şi caracterul său 
inimitabil, de la aromă şi savoarea intrinsecă, până la momentul 
servirii (de regulă ca aperitiv) şi a etichetei cuvenite. 

 

La ieşire suntem invitaţi să degustăm două sorturi de vin, alb şi rosé, 
în jurul unor măsuţe-butoaie sau pe o terasă, afară, din pahare de cristal 
care pun in valoare culoarea şi armonia acestui dar al naturii deloc 
comun. Nu e un vin pentru băutori, ci pentru spirite alese. 

Guimarães  are doar cincizeci de mii de locuitori şi e situat la doar 
40 km. de Porto. În Portugalia, o reţea densă de căi ferate, bine 
administrată, te pune în legătură comodă cu tot ce e în jurul marilor 
oraşe. Trenurile circulă fără întârzieri, conductorii sunt extrem de 
politicoşi, atenţi, civilizaţi. Spre Guimarães sunt trenuri din oră în oră, 
vagoane elegante, curate, deloc „inscripţionate”, ca în alte ţări europene. 
Iar preţurile  sunt extrem de mici, nu numai la transport, neverosimil 
pentru cineva care vine dintr-un loc unde scumpetea e galopantă.  La 
cumpărarea biletelor se acordă, automat, numai pe baza cărţii de 
identitate, o reducere de 50% tuturor seniorilor din UE. Ei ţi-o propun, 
examinându-te. La Guimarães s-a născut statul portughez, această 
inscripţie se găseşte imprimată cu litere mari pe un zid vechi. E un vechi 
orăşel medieval ale cărui rădăcini se găsesc în sec. X, atunci când a fost 
construită aici o mănăstire, pol de atracţie pentru populaţia din zonă, 
tentată să se aşeze în jur. Apoi s-a construit un castel, la mică distanţă, 
pe o colină, creând cel de al doilea centru de fixaţie. S-a deschis apoi o 
stradă, între castel şi mănăstire, Rua de Santa Maria. Iată şi oraşul. 
Locul a devenit treptat un sanctuar reputat şi o atracţie pentru pelerini, 
au apărut ziduri de apărare, viaţa oraşului s-a organizat cu temei, s-au 
construit biserici, s-a deschis în mijlocul urbei o piaţă largă; câteva 
secole au însemnat o transformare lentă, prin adăugire. Toate 
schimbările urbanistice, ameliorări şi restaurări,  au fost bine controlate, 
ceea ce a permis conservarea unui magnific centru istoric. Nimic nu s-a 
dărâmat, mai ales pentru a construi blocuri oribile, ca în alte părţi! 

N-am să înşirui numele tuturor fondatorilor şi constructorilor, desigur 
importanţi pentru istoria acestei mici ţări, fapt e că de aici a pornit istoria 
regilor Portugaliei. De aceste locuri se leagă multe evenimente, aici s-au 
desfăşurat bătălii, au fost consemnate fapte eroice. Castelul a devenit un 
nod al conflictelor şi proiectelor de dezvoltare, loc al iniţiativelor în centrul 
cărora s-a găsit, totdeauna, regalitatea portugheză. După ce şi-a pierdut 
din importanţa defensivă, a început şi degradarea treptată, până în 
sec. XX când, clasat Monument Istoric, a cunoscut lucrări de 
restaurare şi a devenit  loc de pelerinaj. Când l-am vizitat, am întâlnit 
furnicar de oameni care urcau şi coborau pe metereze, majoritatea 
autohtoni care se impregnau de identitatea naţională. În centrul 
oraşului, pe un zid impunător, o inscripţie ce nu poate să scape nici 
unui vizitator: AQUI NASCEO PORTUGAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palatul Ducilor de Bragança, astăzi muzeu, are dimensiuni 

impresionante, a fost conceput ca un edificiu fortificat, arhitectură 
seniorială. Abandonat un timp, a fost refăcut în 1937 şi transformat în 
muzeu. Viaţa  la o curte bogată este reconstituită în toate amănuntele, 
mobilierul, obiectele decorative, tapiseriile, tablourile, totul reuşeşte să 
ofere o imagine de ansamblu asupra vieţii cotidiene şi a normelor de 
etichetă ale unei importante reşedinţe medievale. Turişti, grupuri cărora li 
se vorbeşte în toate limbile europene, dar şi mulţi portughezi, cred că 
asta m-a impresionant cel mai mult. 

Centrul medieval e conservat în toată splendoarea lui: străzi 
înguste, o reţea în care te pierzi, balcoane din fier forjat, mici 
restaurante în vechi clădiri sau pieţe, biserici-bijuterii, bogate, care 
inspiră respect, nimic însă ostentativ. Impresionează mai ales piaţa 
centrală, Largo do Toural, inima cetăţii, creată în sec. XVII, în afara 
zidurilor medievale. Clădirile nu sunt foarte înalte, dar impun prin 
arhitectura lor omogenă, relativ uniformă, dar reliefată prin grilajuri de 
fier forjat. O civilizaţie a fierului prelucrat cu gust, deloc ostentativ, îşi 
pune amprenta pe toate clădirile mai importante. S-o luam pe  Rua D. 
João I, către ieşirea din oraş, în direcţia Porto. 

Case vechi,  oarecum vetuste, sobre, perfect conservate şi îngrijite; 
iar construcţia în memoria  regelui al cărui nume îl poartă strada, cu un 
baldachin în stil renaissance, conferă personalitate acestei artere plină 
de mişcare. Casele de pe Rua Nova, cu trei etaje şi grădină, unele 
renovate, altele în curs de restaurare, ne oferă o imagine despre ceea 
ce a însemnat o stradă medievală, iniţiativă pedagogică care atrage şi 
educă, mai ales pe cei tineri. Restaurările şi consolidările nu afectează 
deloc faţadele, ele se conservă, clădirile sunt modernizate în interior, 
dar nu se atinge nimeni de spiritul iniţial al construcţiilor, mărturii ale 
unei civilizaţii de care portughezii se simt mândri. Vechea primărie, 
construită în sec. XV, cu arcadele ei maiestuoase şi plafonul în lemn 
pictat, în Piaţa Măslinilor, impresionează omul modern, născut şi 
crescut printre blocuri. Piaţa Santiago, largă, pitorească, dă mărturie 
despre  locuinţele medievale de tip popular. Casa Lobo Machado, în stil 
rocaille, din sec. XVII, realizată în granit, material tipic regiunii, 
contrastează admirabil cu albul pereţilor şi conferă o nobleţe aparte, 
discretă,  acestui edificiu în care e instalată astăzi Asociaţia de comerţ 
şi industrie a oraşului. Bisericile, multe şi bogate, fiecare cu o 
personalitate aparte, unele foarte vechi şi sobre, altele relativ 
„moderne”, îndrăzneţe,  de doar câteva secole, impun prin importanţa 
ce li s-a conferit cândva şi o păstrează şi astăzi. Portugalia e, intre ţările 
din vest, cea în care biserica joacă încă un rol important în societate. 

Am scris aceste rânduri provocat şi de iniţiativa unui grup de  
oameni de cultură care se gândesc că Iaşiul ar putea să devină, 
cândva, capitală culturală. Trăiesc în Iaşi de 55 de ani, am mai prins 
vechea Piaţă a Unirii, străduţele cu prăvălii care dădeau farmec vechii 
cetăţi, monumente şi case emblematice. Totul sau aproape totul a 
fost ras. Nici măcar Cuza Vodă, care mai păstrează ceva din stilul 
vechiului oraş, n-a fost recondiţionată. Ce am putea arăta în centrul 
Iaşiului? Blocurile oribile din Piaţa Unirii, Palas-ul, noile borduri? 
Înainte de a insista, îi rog pe tinerii care, ştiu bine, iubesc ca şi mine 
Iaşiul, să facă o vizită la Guimarães. 

 

Adrian NECULAU
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Chiar pentru împătimitul cititor român, câştigătorul Nobelului pentru literatură de anul acesta 
constituie o surpriză de proporţii, întrucât, până acum, lui Mo Yan, cel mai mare scriitor chinez 
contemporan, nu i-a apărut în România decât Sorgul roşu (Humanitas Fiction, 2008, în exemplara 
traducere a lui Dinu Luca), cea mai reprezentativă creaţie a sa. Ca şi în celelalte proze, şi aici Mo 
Yan îmbină, cu un halucinant realism, legendele sau istoria cu realitatea imediată, amintind de 
magicul imaginativ al lui Marquez. De altfel, Sorgul roşu a fost şi ecranizat, în regia lui Zhang 
Yimou, obţinând „Ursul de aur” la Festivalul de film de la Berlin, din 1988.  

Cine este, pentru noi românii, Mo Yan? Mo Yan este pseudonimul literar al lui Guan Moye, 
născut, în 1955, într-o familie de ţărani din Gaomi, provincia Shandong. A debutat, la 26 de ani, cu 
povestirea Potopul din noaptea de primăvară, după care a apărut, în 1985, primul său roman, 
Ridichea străvezie, care s-a bucurat de un deosebit succes. Probându-i prolificitatea recunoscută, 
cele peste optzeci de povestiri şi zece romane, multe traduse în numeroase limbi, câteva chiar 
ecranizate, au titluri vii, prefaţându-i tulburătoarele-i creaţii, uluitoare prin expresa sinceritate în 
care senzualul şi liricul se adună în „incredibile poveşti de viaţă, cu miros de praf de puşcă, sânge 
şi moarte”, cum remarca o revistă literară americană Să cităm dintre cele mai cunoscute, toate de 
o neaşteptată, şi suculentă, plasticitate pentru cititorul european: Cântecele usturoiului din 
Paradis, Ţâţe mari şi şolduri late, Treisprezece, Ţara vinului, Meşteru-i din ce în ce mai amuzat, 
Patruzeci şi una de bombe, Oboseală de viaţă, oboseală de moarte. O operă deja impunătoare, 
răsplătită, în afară de Nobelul 2012, cu premii naţionale şi internaţionale de prestigiu, dintre care 
amintim „Visul din Pavilionul roşu” al Universităţii Baptiste din Hong Kong sau Premiul Newman 
pentru Literatură Chineză, din partea Oklahoma University. 

Unicitatea de mare amploare a prozei lui Mo Yan, unul dintre „greii” literaturii contemporane 
universale, vine şi din uluitoarea aglomerare a detaliilor, amestec de poezie de autentică vibraţie 
şi de inimaginabilă cruzime, de o înspăimântătoare atrocitate. Din această cauză, adesea, cititorul 
european sare una sau mai multe pagini, aşa cum i se întâmplă de pildă şi cu romanele lui 
Murakami, scrise în aceeaşi notă macabră, revoltătoare, inacceptabilă chiar, pentru cei vieţuind în 
datele unei istorii mai blânde decât cea derulată prin veacuri în ţările Orientului foarte îndepărtat 
(Japonia, China, Coreea), unde sângele a curs râu întru liniştirea oamenilor, salvaţi prin miracol 
din luptele date fără încetare pentru statornicirea graniţelor. Iar cărţile lui Mo Yan impun tocmai 
neuitarea istoriei, el însuşi luminând sensul romanului Sorgul roşu: „Prin scrierea aceasta, solemn 
invoc duhurile eroice şi duhurile nedreptăţite ce rătăcesc prin lanurile de sorg roşu-aprins de-
acasă, cele fără de margini şi fără de hotare. Vă sunt nevrednic urmaş. Sunt gata să-mi smulg 
inima marinată-n sos de soia, s-o tai felii şi s-o pun în trei vase, pe care să le rânduiesc în lanurile 
de sorg. Luaţi-le-n seamă şi-nfruptaţi-vă! Înfruptaţi-vă!”  

Şi ne „înfruptăm” din straniul tragism al situaţiilor date, atât de neobişnuite pentru 
delicateţea unora, şi admirăm construcţia fără de cusur a personajelor sale, puternice, 
înfruntând calme inevitabilul existenţelor lor prinse vijelios în neiertătoarea vâltoare a 
istoriei trăite curajos sau resemnat, atât de vii încât rămân îndelung în sufletul şi mintea 
cititorului, înscriindu-se cu uşurinţă în muzeul său imaginar: „În 1939, în ziua a noua din luna 
a opta după calendarul lunar, tatăl meu, sămânţă de bandit, avea paisprezece ani şi ceva. 
Mergea cu luptătorii comandantului Yu Zhan’ao, eroul de legendă ce-avea mai apoi s-ajungă 
vestit în toată lumea, să prindă într-o ambuscadă pe şoseaua Jiao-Ping un transport motorizat al 
japonezilor. Bunica, înfăşurată într-o haină căptuşită, i-a petrecut până în capul satului. 
Comandantul Yu i-a spus: 

– Opreşte-te. 
Bunica s-a oprit şi i-a zis tatălui meu. 
– Dougan, s-asculţi de tatăl tău de suflet. 
Uitându-se la trupul mare şi înalt al bunicii, tata n-a zis nici pâs. A adulmecat mireasma fierbinte 

pe care-o răspândea lăuntrul hainei ei şi a simţit deodată o răcoare pătrunzătoare. L-a străbătut un 
fior şi burta i-a tras un şir de bolboroseli. Comandantul Yu l-a bătut pe creştet şi i-a zis: 

– Hai, fiul meu de suflet. 
Cerul şi pământul erau în neorânduială, priveliştile erau cu totul nelimpezi, iar paşii învălmăşiţi 

ai luptătorilor răsunau deja foarte departe. Tatii îi atârna în faţa ochilor o perdea de ceaţă alb-
albastră, care-i împiedica vederea: auzea doar paşii oamenilor, dar nu le vedea nici formele, nici 
umbrele. Îl ţinea strâns-strâns pe comandantul Yu de un colţ al hainei, în timp ce picioarele i se 
mişcau cu repeziciune. Ca un ţărm, bunica se-ndepărta tot mai mult; ca marea, ceaţa se apropia 
tot mai năvalnic. Tata s-a apucat de comandantul Yu ca de marginea unei bărci. 

Aşa grăbea tata către stela lui funerară din piatră neagră, fără nici un semn pe ea, ce se 
înalţă în lanul de sorg roşu-aprins de acasă. La mormântul pe care foşneşte iarba veştejită a 
venit cândva un băiat în fundul gol, trăgând după el o capră albă ca zăpada, care a molfăit 
domol iarba de pe mormânt. Băiatul s-a suit pe stelă, a slobozit fierbând de mânie un şuvoi 
de urină, iar apoi s-a pus să cânte în gura mare: Sorgul s-a înroşit,/ Japonezii au venit,/ 
Toată lumea gata,/ Tragem cu armata.  

Deşi a trăit puţin, doar treizeci de ani, uluitoarea Dai Fenglian, personajul central al romanului, 
a rămas mereu vie în amintirea celor care au cunoscut-o, o fascinantă legendă, care se cerea 
neapărat repovestită: „Pentru a înălţa monument clanului meu şi a-l înscrie în  cronici, am tras o 
fugă în ţinutul Gaomi din nord-est şi am făcut nenumărate investigaţii. 

 

 

„Aveţi cumva talentul de a fi fericit?” întreabă 
Elfriede Jelinek în ultimul ei roman tradus la noi 
Lăcomie (Polirom, 2008). Ce să-i răspundem când 
tragismul realităţii imediate dă buzna, nemairămâ-
nându-ne decât să implorăm pogorârea gândirii 
pozitive asupră-ne, pentru a supravieţui decent. Mai 
bine ne-ar mărturisi ea, scriitoare austriacă de o 
mizantropică raţionalitate, într-atât de rece încât brusc 
ar opri topirea gheţarilor Pământului, dacă a simţit 
căldura unui fulgurant sentiment de fericire în toamna 
lui 2004, când a primit Nobelul pentru literatură, aşa, o 
adiere, un zbucium de fluturi, fluturaşi înălţând-o 
deasupra tuturor şi împăcând-o până şi cu Urâtul vieţii. 
Unic şi cutremurător prins, stocat, în toate romanele 
sale, dintre care Pianista se detaşează drept „una dintre 
cele 1001 de cărţi de citit înainte de a muri”. Dar şi 
întunecatul Excluşii sau neaşteptatul Amantele 
plonjează la fel în dureroase abisuri în care fiinţe 
disperat de singure caută bezmetic o fericire de neaflat. 
Aruncându-ne în adâncuri sufocate de neliniştitoare 
miasme ale murdăriei umane, exalate de necuprinsul 
violenţei proprii lumii bolnave în care trăim, Elfriede 
Jelinek detaliază obsesiv, până ajunge în infernul 
ascuns în fiecare din noi, continuu accelerând pe tasta 
„sexualitate deviantă” sau pe cea a lui „ a avea cât mai 
mult şi cu orice preţ”, sau pe cea a devorantei lăcomii 
împinsă spre criminalitate chiar, toate întâlnindu-se 
într-o fetidă sociopatie generalizată. O lume numai 
bună pentru peştele-banană a lui Salinger. Te întrebi, 
după ce întorci pagina, de ce te mai osteneşti să trăieşti, 
să deosebeşti Binele de Rău, Adevărul de Minciună, 
când în jur domneşte Haosul rege, regulile jocului de-a 
viaţa nefiind respectate decât de naivi, „deştepţii” 
urmându-le doar pe cele de ei inventate. Pentru uz 
personal, desigur, crezând astfel că deţin secretul 
fericirii, care pentru ei se identifică doar cu masiva 
acumulare şi stăpânire de fiinţe şi lucruri, călcând, la 
propriu, peste cadavre atunci când calea de ei dorită le 
este barată. Ca în romanul Lăcomie, a cărui poveste 
încape în doar câteva fraze. Jandarmul Kurt Janisch, un 
criminal de un egoism extrem, de tip schizoid, dar în 
aparenţă normal, aleargă după avere, visând doar case, 
apartamente, terenuri, toate obţinute prin înşelarea unor 
văduve, a unor femei dornice să scape de singurătatea 
umilitoare care le umple căznita lor viaţă. Femeile 
„Sunt adevărate mine de aur. Îi oferă imediat bani de 
drum, cadouri, apoi se oferă şi pe ele însele şi tot restul. 
În schimb, vor să-şi construiască viitorul, bazându-se 
pe el. Exact ce vrea şi el de la ele. Numai că el vrea să-
şi însuşească şi ce au construit ele deja. Ceea ce nouă  
ni se pare greu pentru acest bărbat e de la sine înţeles, 
şi anume: să distrugi pe cineva şi să faci rost de un 
guler de ciment ca să-ţi poţi scufunda prada aşa cum se 
cuvine.” (p. 222) În timpul maratonului smintit, 
intervine un moment de furie masculină şi îşi ucide cu 
sălbăticie geloasa-i amantă de numai 17 ani, aruncându-i 
apoi trupul, cald încă, într-un lac artificial de munte. 
După ce l-a rulat într-o folie de plastic. De ce a devenit 
asasin omul respectat de comunitate drept apărător al 
legii? Freudian, pentru că şi-a petrecut copilăria „între un 
tată care-i bătea, pe el, pe mama sa, mort curând de 
cancer, şi o mamă căreia îi plăcea vinul roşu pe ascuns.” 
(p. 185). Aceeaşi pătimaşă dorinţă de îmbogăţire îl 
determină şi pe Ernst, personaj palid, linie de contact 
doar între el şi tatăl Kurt, să aibă grijă, împreună cu soţia 
lui, de o bătrână pentru a-i moşteni casa pentru fiul lor, 
nepotul jandarmului Kurt. Departe de curiozitatea 
agasantă a vecinilor, o ajutau de fapt să moară mai 
repede. De altfel, aducerea morţii e specialitatea celor 
doi bărbaţi. În nestăvilita lui goană după fuste de 
milionare, Kurt deţinea şi o soţie. Ocupată îndeobşte cu 
grădinăritul sau cu tranchilizantele seriale tv. Unul dintre 
ele? Să spunem „matrimonialul” transmis pe ORF2 
vinerea seara, când invitaţi celibatari de ambe sexe 
socializează pe scena micului ecran, prezentându-şi 
celor interesaţi averea şi talentele, doar, doar din noianul 
de telespectatori se va ivi şi „jumătatea”. Care, pentru ei, 
ar marca secunda de fericire, dorită şi de bogata văduvă 
Gerti, bolnavă de iubire. Şi de singurătate, desigur.  

Singurătatea rece şi apăsătoare pe care lesne ţi-o 
poţi închipui privind tăcerea, nemişcarea în 
frumuseţea lor teatrală a unor vechi case burgheze, 
excelent întreţinute, înconjurate de vesele grădini, 
absolut neînsufleţite, ascunzând adesea destine 
doborâte de o patologică singurătate, încet şi sigur 
rozând suflete deja muribunde în trupuri încă vii, 
încăpăţânat mişcându-se în lenta aglomeraţie a 
Vienei seculare. Unde se întâmplă să mergi ore 
întregi, să parcurgi stradă după stradă fără a întâlni 
vreo fiinţă. Bipedă sau patrupedă. Un Nimeni 
universal umple atunci locul, nu te ocoleşte nici pe 
tine, înnegurându-te, îndemnându-te să dezlegi 
misterul, care, pentru E.J., şi-a dezvăluit una dintre 
faţete: „Din moment ce casele sunt aproape la fel, 
oamenii vor să se comporte ca toţi ceilalţi. 

Fiecare e ca fiecare şi nimeni nu vorbeşte cu 
nimeni despre alţii sau cu alţii.” (p. 277). O 
însingurare perfectă, zid ameninţător crescut şi în 
faţa îndrăgostitei Gerti, care înţelege în cele din urmă 
că nu ea este „aleasa” inimii lui Kurt, ci averea ei. Şi 
se sinucide. Bea un fenobarbital de uz veterinar cu 
un pahar de vin, dar numai după un circuit de adio,  
incluzând coafor, cumpărare şi îmbrăcare de lenjerie 
scumpă şi rochie din cea mai fină matase, ce 
dumnezeule, odată mori într-o viaţă, totul încheindu-
se apoteotic cu vizitarea Vienei natale. A închis ochii 
pentru totdeauna lăsându-i jandarmului tot ceea cu 
aviditate iubise el la ea: averea.  

Stranietatea caracterologică, plusând spre o 
paranoia generalizată, implică aici omniprezenţa 
Răului absolut. El singur induce puseul de 
adrenalină atenuat să spunem, deşi trama poliţistă îl 
impunea. Dar şi ea se joacă de-a faţa-ascunsa, 
întrucât cititorul poate deduce, dacă are atenţia 
trează, ucigaşul, chiar în momentul producerii 
tragediei. În timp ce personajele cărţii bâjbâie să-l 
afle, noi ştim cine nu mai respiră în „ ruloul de frişcă 
şi apă”, împins de ucigaş în valurile îngheţate, dar 
cei care caută fata dispărută nu, ei se tem de 
neştirbita corectitudine a jandarmului care veghează 
asupra lor, întru deplina respectare a legilor vieţii 
paşnice. Normale. Normalitate păstrată prin 
ignorarea adevărului. Pentru ca asasinul tinerei să fie 
găsit, circa 20 de criminalişti vor audia peste 2000 de 
martori care „Mint de cum deschid gura. Spun 
mereu acelaşi lucru, spun ce-au citit şi ce-au văzut la 
televizor, lucruri pe care le confundă cu ce li s-a 
întâmplat lor înşile şi cu lucrurile despre care ar fi 
trebuit să scrie, de fapt, ziarele, fiindcă aşa ar fi fost 
mai interesant.” (p. 307). 

Încercând să-şi explice vehemenţa, autoarea 
recunoaşte că nu ştie de ce vede mereu numai părţile 
negative, aşa cum de altfel i se reproşează mereu, 
poate pentru că „nu cunosc ţara suficient de bine, ca 
să-i apreciez şi părţile bune”. (p. 156) Dar nu, 
Elfriede Jelinek iubeşte Austria, iubeşte cu patimă 
măreţia naturii ei, alterată de un turism nesăţios, 
vânată de sporturile moderne care-i rănesc 
splendoarea ancestrală. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Din cauza lor, „şoldul muntelui”, „simpatic şi 

prietenos”, alunecă la vale, cu „faţa căzută pe care 
nu vrea s-o cosmetizeze nimeni”. Considerându-se 
„dulce stăpână a limbajului”, E.J. comunică direct cu 
cititorul, înecându-l în potop de informaţii, politice, 
sociale, istorice, economice mai ales, dar nu numai. 
Delimitări clare de atitudine, proprii ziaristului 
luptător, care nu iartă nimic,  amendând în primul 
rând autocenzura practicată în media (vezi „lacătul 
cu care Kronenzeitung ne încuie minţile în fiecare 
zi” sau „Toate celelalte persoane din zonă s-au retras 
la emisiunea „Osterreich Heute”, în scopul 
conservării propriei specii”), dar şi erotismul 
exacerbat al prezentului, cu neruşinare exploatat şi 
de televiziune pentru creşterea ratingului, dar şi noi, 
şi umilitoare, forme de publicitate: „ În fiecare luni, 
la „Kleider Bauer” (firmă autohtonă cu preţuri 
prohibitive, n.n.) primii cinci clienţi care se prezintă 
goi puşcă la casă primesc un rând de haine de 
calitate, în valoare de 5.000 de silingi” (p. 256).  

 

Virginia BURDUJA 
(continuare în pagina 22) 
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În estul Franței, în regiunea Alsacia, există o așezare cu 
puteri magice.Te atrage, te încântă, te farmecă și, dacă nu ești 
atent, te subjugă. Dacă se întâmplă așa, e aproape imposibil să 
te mai desprinzi. Pășești pe tărâmul ei, ca-ntr-o poveste, iar 
când vine timpul despărțirii, simți, pe propria piele, cât de 
neplăcută, dureroasă și, uneori, chiar traumatizantă poate fi 
desprinderea de un miracol. Dacă, astăzi, Colmar este 
considerat a fi al treilea oraș, ca mărime, după Strasbourg și 
Mulhouse, având multe atribute moderne, întreaga lui 
înfățișare depune mărturie că vine de departe, din adâncul 
timpului, păstrându-și intact aerul medieval. E suficient să te 
plimbi pe străduțele înguste, să admiri casele vechi, cu liniile 
lor neregulate, cu fațadele  zugrăvite în culori discrete, dar atât 
de intens grăitoare, cu balcoanele pline de flori, mereu 
aceleași și, totuși, altele, că parfumul istoriei te și învăluie. 
Clădirile istorice,  bisericile, ale căror turle îți semnalizează, 
de departe, existența unor comunități viu ancorate în prezent, 
dar purtând pecetea unică a trecutului, amplifică această 
învăluire. În partea nouă a orașului, arhitectura preia multe din 
elementele tradiționale, pe care le dozează cu rafinament. 
Nicio stridență nu  rupe armonia dintre vechi și nou, nicio 
intervenție de prost gust nu sparge unitatea stilistică a 
ansamblului. Povestea se întinde și dincolo de Colmar, în 
întreaga Alsacie. Regiunea a fost, timp îndelungat, sub  
ocupație germană și, de multe ori, obiect de dispută între 
Franța și Germania. Deși mai ferit, oarecum, de convulsiile 
istoriei, Colmar a avut și el parte de câteva vâltori: din oraș 
liber imperial, în 1226, a devenit francez (1648), în urma 
tratatului de pace din Westfalia, iar între 1940-1945 a fost sub 
ocupație germană. Toate acestea au transformat întreaga 
regiune într-un veritabil creuzet, în care s-a plămădit un 
amestec de culturi și de tradiții. Așa se face că nu doar în 
localități aflate în raza mai scurtă sau mai lungă a Colmarului 
întâlnim această armonie dintre vechi și nou, ci în întreaga 
Alsacie. Dacă am punctat mai apăsat pe Colmar, este pentru 
că  acela a fost  locul fix, pe care ni l-am ales, în această vară, 
locul din care, timp de aproape o lună, plecam, în fiecare zi, 
să cunoaștem împrejurimile. Așa am descoperit că, peste tot, 
în regiune, ochiul se poate delecta cu minunății ale trecutului, 
care fac prezentul mai frumos, mai credibil, iar viitorul mai 
sigur și chiar… inalterabil. De exemplu, cunoscutul Drum al 
vinului (pe care cei din zonă îl aseamănă, nu fără un anumit 
orgoliu, cu celebrul Drum al mătăsii), pornește  din sudul 
Colmarului și, după aproximativ 180 de km., se  termină  
undeva la nord de Strasbourg. El trece prin  nenumărate sate 
și orașe mai mici, toate semănând cu niște picturi din Evul 
Mediu, animate însă de ritmul modern al existenței, derulat 
între ramele unui trecut înalt. Kayserberg, Riquewirh, 
Hunawihr, Ribeauville, Strasbourg (orașul vechi) sunt 
adevărate muzee în aer liber. Sunt însă multe altele, la care n-
am reușit să ajungem. Din păcate, între acestea se află și 
Sélestat, unul dintre cele mai vechi orașe, depozitar al unei 
importante biblioteci, plină cu manuscrise și cărți rare, datând 
din secolul al VII-lea. 

Această pecete a trecutului, atât de vie în prezent, nu se 
regăsește numai în locurile despre care vorbesc, ci și în oamenii 
care le populează. Lucru firesc, dacă ne gândim că fiecare 
părticică de istorie are părticica ei de suflet, pe care numai 
oamenii o pot purta, mai departe, în  timp. Au acei oameni o 
libertate interioară, care-i aureolează într-un anume fel. Sunt 
oameni cu adevărat liberi, care și-au construit libertatea doar 
prin raportare la reperele esențiale ale vieții. Deci,  puternici. 
Privindu-i, observându-i cum își asumă viața, cotidian, mă 
gândesc că nu întâmplător un simbol al libertății, poate cel mai 
puternic din câte cunoaștem, s-a născut aici: Statuia Libertății 
din New York. Autorul ei este Frédéric Auguste Bartholdi (n. 2 
aug. 1834, Colmar – d. 5 oct. 1904, Paris).  

La împlinirea a o sută de ani de la câștigarea 
independenței de către America, Franța i-a dăruit această 
statuie, care a fost inaugurată de președintele Grover 
Cleveland, la 28 octombrie 1886. O replică de mici 
dimensiuni este instalată la Paris, pe Île des Cygnes, de pe 
Sena, iar statuia care a servit de model se află tot la Paris, în 
Les jardins du Luxemburg. Cu prilejul sărbătoririi a 100 de 
ani de la ridicarea ei în America, la Colmar a fost instalată o 
copie a Statuii Libertății din New York, înaltă de 12 m. Și, 
ori de câte ori se întâmplă să-i fii prin preajmă, te gândești că 
existența ei acolo nu  poate fi întâmplătoare. 

Vorbind despre oamenii acelor locuri, vorbim, implicit, și 
despre românii care au ales să-și trăiască viața pe aceste 
meleaguri, dar și despre cei care, mânați de soartă, și-au dat 
viața pentru a le apăra. Pe aceștia din urmă i-am găsit în 
Cimitirul militar român din Val du Pâtre (Valea Păstorului). 
Cimitirul este  situat  pe un platou înalt, din  munții Vosgi, în 
imediata apropiere a orașului Soultzmatt, chiar pe locul unde, 
odinioară, fusese amplasat lagărul prizonierilor români. 
Acolo sunt înhumați 678 de soldați români, luați prizonieri în 
Transilvania, care s-au prăpădit din cauza regimului inuman 
impus de germani. 553 de morminte sunt individuale, iar în 
două gropi comune își dorm somnul de veci ceilalți 125. 
Putem spune că Pământul pe care se află cimitirul este pământ 
românesc. La 30 august 1919, el a fost donat României de 
către orașul Soultzmatt. Pe o plăcuță putem citi: „Soldați 
Români! Departe de patria voastră  pentru care voi v-ați 
jertfit, odihniți-vă în pace, aureolați de glorie, în acest 
pământ, care nu vă mai este străin”. Semnează: Maria, 
Regina României. Sfințirea cimitirului a avut loc la 9 aprilie 
1922, în prezența suveranilor României: Regele Ferdinand l și 
Regina Maria. Cimitirul este bine întreținut, este extrem de 
curat și crucile albe, de piatră, pe iarba verde, proaspăt tunsă,  
par niște statui. Statui ale sufletelor  lor. Destul de  des, locul 
este vizitat de turiști români, sau de diferite  personalități care s-
au preocupat și se preocupă  ca această palmă de pământ  să  
fie  mereu  luminată  de  neuitare. Nu mai departe, anul trecut 
(11 noiembrie 2011), cu prilejul împlinirii a 93 de ani de la 
Armistițiul din 1918, a avut loc o ceremonie de depuneri de 
coroane, din partea Consulatului General al României, de la 
Strasbourg și a Primăriei locale. Ceremonia a fost precedată de 
o slujbă de pomenire, oficiată de părintele Emil Tancă, de la 
Biserica Ortodoxă Română din Pulversheim (sudul Alsaciei). 
Și, fiindcă veni vorba,  ar  fi multe de spus și despre  cum 
lucrează  Biserica  noastră, departe de  țară.  N-am să mă refer, 
în detaliu,  la slujbele  de  duminică, pentru că  am fost doar la 
două. Una, chiar la Biserica „Sfinții Cosma și Damian”, unde 
slujește părintele Tanca, cealaltă, la biserica „Sf. Ioan 
Botezătorul”, din Strasbourg, unde este paroh pr. Vasile 
Iorgulescu. În ambele cazuri, m-a impresionat comuniunea 
care există între enoriași. Vreau doar să subliniez  că există 
activități (așa-zis colaterale), organizate de Biserică,  care, 
completându-se reciproc, alcătuiesc o forță cu totul specială,  în  
stare să străbată, să înnobileze și, până la urmă, să învingă  
timpul. Adică, uitarea. Voi menționa doar una, dintre cele 
multe: concertul de colinde susținut, în ajunul Crăciunului (5 
decembrie 2011), la Biserica „Sfinții Cosma și Damian” din 
Pulversheim. Protagonistă: Corala „Cantores Amicitiae”, de la 
Universitatea de Arte din Iași. Poate părea banal. Pentru mine 
însă, impactul emoțional a fost foarte puternic. Ascultam 
povestea acelui concert, spusă de câțiva tineri medici români, 
care participaseră la eveniment, și gândul mă purta în  urmă cu 
mulți ani. Mă vedeam aievea, în Sala „Studio” a Teatrului 
Național, unde, periodic, țineam „Jurnalul Artelor”. Acolo am 
avut onoarea să-l am, ca invitat, pe copilul teribil, care, încă de 
atunci, dădea semne că deține taina tinereții fără bătrânețe și a 
vieții fără de moarte: Cantores Amicitiae. Alcătuită numai din 
studenți, formația se primenea cu boboci, ori de câte ori un val 
de absolvenți le fura câte unul sau mai mulți colegi. Timp de 
șapte ani (1982-1989), cât am ținut „Jurnalul”, m-a uimit 
constant vitalitatea acestei formații, mereu în schimbare, dar 
atât de… statornică. Suavitatea, candoarea, dăruirea, 
profesionalismul și, nu în ultimul rând, bucuria de a cânta 
alcătuiesc o pecete inconfundabilă, la care a lucrat, încă de la 
înființare (1976), dirijorul formației, prof. univ. dr. Nicolae 
Gâscă. Astăzi, „Corala” face turnee pe toate meridianele lumii, 
fiind cunoscută și apreciată. 

N-aș putea încheia rândurile de față, fără să amintesc și 
numărul mare de medici români, majoritatea tineri, care 
trăiesc și muncesc în Alsacia. La Strasbourg, circulă chiar o 
poveste. Una adevărată: într-o noapte, unui turist român i s-a 
făcut rău și a fost adus cu ambulanța la spital. De la medicul 
de gardă și până la cei care i-au făcut diverse investigații, toți 
erau români. A doua zi a fost operat. Chirurgul, tot un român. 
Uite, domnule, glumeau ei, cu un fel de duioșie în glas, a vrut 
și omul să se opereze în străinătate, și tot peste români a dat. 
O fi de bine? O fi de rău? Discuția pe această temă ar putea fi 
foarte lungă, dar nu știu cât de eficientă. Și asta pentru că, 
întotdeauna, ea este acoperită de lătrăturile poluante ale 
politicienilor. Deocamdată, un lucru pare sigur: prin întreaga 
lor lucrare,  săvârșită în colectivitățile care i-au adoptat, acești 
compatrioți ai noștri plantează, pe cărările imprevizibile ale 
timpului, borne luminiscente. 

 

Angela TRAIAN 

 

Punctul central al acestora a fost celebra bătălie în care a fost omorât pe 
malul Râului Negru un general de-al diavolilor japonezi şi la care a luat parte şi 
tata. O bătrână de nouăzeci şi doi de ani de la noi din sat mi-a spus: „Din ţinut    
de-aci, oameni mii şi mii înşiraţi era, pe-un mal şedea. Comandantul Yu în frunte 
mergea, din mână dădea, foc se-nlănţuia. Dracii de străini suflet-şi pierdea, în 
devălmăşie, la pământ cădea. Prima-ntre femei, Dai Fenglian-i zicea, chip de 
floare-avea, planul îl urzea, grapele-aducea, le înlănţuia, pe draci îi oprea, de nu 
mai pornea...” Bătrâna era cheală ca un castron în creştetul capului, chipul i se 
ofilise cu totul, iar pe mâinile uscate tendoanele i se ţuguiau ca bureţii de grădină. 
Era una dintre norocoasele supravieţuitoare ale marelui măcel din 1939, de la 
sărbătoarea Mijlocului Toamnei, din luna a opta. (...) „Dai Fenglian” din balada 
ritmată a bătrânei era numele complet al bunicii. Auzindu-l, m-a cuprins o 
însufleţire neobişnuită: se vedea limpede că manevra de-a bloca cu grapele 
drumul spre camioanele diavolilor fusese gândită de cineva din tagma femeiască, 
de bunica mea. Se cheamă că şi ea a fost în avangarda războiului cu japonezii, că 
e o eroină a naţiei” (p.19).  

O eroină care s-a maturizat „în direct”, trăind aventură după aventură, pornită 
spre o căsătorie „tocmită” încă din adolescenţă: „De mică, bunica nu ieşise pe 
poartă şi nu-i trecuse pragul, stând închisă înăuntru şi fiind ruptă aproape complet 
de lume. Pe măsură ce-a crescut, a respectat poruncile părinţilor, iar la vorba 
peţitoarelor s-a zorit să se mărite. În ultimele zece zile şi mai bine însă, toate se 
dăduseră peste cap în o mie de feluri – vântul pânza răsucise, ploaia lintiţa bătuse, 
iazul numai lotus rupt, roşii două turturele. 

De mai bine de zece zile, inima bunicii se hrănise cu miere, se cufundase 
în apă îngheţată, fiersese în apă clocotită, făcuse bulbuci în rachiu de sorg şi 
căpătase deja o mie de gusturi şi zece mii de cicatrici. Bunica tânjea după 
ceva, dar nu ştia după ce tânjeşte. A apucat foarfeca, fără să ştie ce vrea să 
decupeze, căci ideile aparte şi gândurile subtile de altădată îi fuseseră 
stricate de înşiruirea de scene aflate în plină harababură. Pe când mintea i-o 
luase cu totul razna, din câmpia în început de toamnă şi din lanurile de sorg, 
unde aroma de rachiu dădea pe dinafară, bunica a auzit plutind cri-cri-ul 
melancolic şi frumos al cosaşilor. Bunica parcă şi vedea acele mici insecte 
verzui întinse pe spicele deja roşietice ale sorgului, tresărindu-şi antenele fine 
şi forfecându-şi aripile. Un tipar nou şi original i-a încolţit bunicii în minte – un 
cosaş care-a sărit afară din colivia lui frumoasă stă deasupra pe acoperişul ei 
şi cântă zbătându-şi aripile. 

Bunica a terminat de decupat cosaşul ieşind din colivie şi a mai decupat 
şi un pui de căprioară cu pete ca florile de prun pitic. Din spinarea lui creştea 
o ramură de flori roşii de prun în vreme ce el, cu capul înălţat şi pieptul 
înainte, îşi căuta pe pământul liber o viaţă plină de frumuseţe, lipsită de griji şi 
necazuri, de piedici şi oprelişti. 

Toată viaţa ei, pentru bunica fapta măreaţă n-a avut piedică în respectul 
mărunt, iar marea cuviinţă n-a ocolit vina cea mică: inima i-a fost mai nobilă 
decât cerul, iar viaţa, ca hârtia de subţire, dar a îndrăznit să se răzvrătească, 
a cutezat să se lupte şi toate i s-au înşiruit pe un singur fir. (…) 

Gândul aparte care i-a venit bunicii în vreme ce decupa hârtia arată pe 
deplin că a fost o femeie excepţională – numai aşa se explică îndrăzneala de 
a planta flori de prun pe spinarea căprioarei. De fiecare dată când mă uit la 
decupajele ei, un sentiment de stimă se naşte involuntar în mine. Dacă 
bunica s-ar fi ocupat de literatură, i-ar fi scos pe mulţi scriitori din rahat. Ea 
era Creatorul, gură de aur şi dinţi de jad – dacă spunea că acei cosaşi ies din 
colivie, cosaşii ieşeau, dacă spunea că din spinarea căprioarei creşte un 
pom, creştea un pom” (p. 163, 164). 

Scene de o cruzime neînchipuită, descrise într-un înfricoşător realism, se 
alătură unora de tandreţe duioasă şi caldă, peste toate plutind, grav sau 
jucăuş, magia, toate împlinind un roman care trebuie citit: „Bunica a doua a 
sărit din mormânt, în mână cu o oglindă aurie de bronz şi cu două cute 
adânci, reci şi batjocoritoare la colţurile buzelor ei groase. A spus: 

– Tu nu eşti nepotul meu, ia uită-te la faţa ta respectuoasă! 
Pulpanele hainelor îi dansau graţios, ca atunci când au băgat-o în sicriu. 

Înfăţişarea ei adevărată era mai tânără decât mi-am imaginat-o eu şi mai 
frumoasă; mesajul revelat de vocea ei arăta limpede că gândirea îi e infinit 
mai profundă decât a mea; gândirea ei era generoasă, impunătoare, plină de 
elasticitate şi tărie senină, în vreme ce a mea tremura prin aer ca un lăuntru 
de bambus străveziu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M-am văzut pe mine însumi în oglinda bunicii. În ochii mei    

de-adevăratelea se citea aerul unui iepure de casă, isteţ şi priceput. Gura 
mea de-adevăratelea slobozea o voce care nu era a mea, aşa cum nici vocea 
slobozită de bunica a doua înainte să moară nu era a ei. Corpul meu era 
acoperit peste tot de sigiliile oamenilor celebri. Eram îngrozit de moarte. 

Bunica mi-a spus cu nesfârşită înţelegere: 
– Nepoate, întoarce-te! Dacă nu te-ntorci, nu mai ai scăpare. Ştiu că nu 

vrei să te-ntorci, ţi-e teamă de muştele care umplu locul, ţi-e teamă de ţânţarii 
ca norii negri şi ţi-e teamă de şerpii târâtori din lanurile umede de sorg, Îi 
slăveşti pe eroi, îi urăşti pe nemernici: dar cine nu e „cel mai viteaz şi cel mai 
nemernic”? Acum stai în faţa mea şi-ţi miros suflul de iepure de casă pe care-
l aduci pe corp de la oraş. Du-te repede la apa Râului Negru şi-nmoaie-te-n el 
timp de trei zile şi trei nopţi (…) 

Bunica a doua a intrat cu iuţeală în mormânt. Sorgul stătea în picioare 
cuviincios şi tăcut, soarele era umed şi încins şi nu era vânt. Ierburile de pe 
mormântul bunicii a doua erau bogate, iar aroma lor îţi asalta nările. S-ar fi zis 
că nu se întâmplase nimic. Din depărtare se auzeau cântecele sonore ale 
ţăranilor care săpau pământul (p. 471). 

 

Aura HRIS 
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Și tot înaintea berzelor vin borșul de urzici, și mieii, și vântul 
subțire și reavăn prin iarba fragedă, și cântecul ciocârliilor ce 
aruncă cerul atât de sus încât păsările se prăbușesc spre pământ, 
amețite. Curând, soarele adunat în bobocii de rață zvântă pământul, 
toporașii izbucnesc mov și fac mai negre brazdele întoarse de 
pluguri, copiii uită dorul zăpezii, cuiburile de rândunică se 
îngreunează cu ghemotoace îmbufnate și, sub luminile de Paște, 
Jijia începe să curgă parcă oleacă mai repede, spre vară. 

Vara ajunge ușor pe Valea Jijiei, fiindcă gardurile mici și 
puțin lăsate într-o parte nu o împiedică deloc. Cum ajunge, cum 
și face Jijia uitată. Oamenii o uită, zoriți către ogoare. Bobocii 
sunt încă prea mici ca să iasă din străchinile de mălai amestecat 
cu ștevie tocată, iar vitele și oile nu o mai cunosc fiindcă au apă 
pe pîraiele ce se mai țin de poalele ude ale primăverii. Copiii uită 
de gârlă, luați cu școala și prinși în vise, în griji mărunte ori în 
treburi tainice. Apoi, deodată, când soarele apasă zborul 
rândunelelor spre florile pământului și când ploi mari, coborând 
încruntate dinspre păduri, fac și mai uscate zilele de dinainte și de 
după ele, Jijia saltă vara pe umeri și reintră veselă în sate. 
Femeile se duc cu căldările la gârlă, să spele nisipul și să-l adune 
pentru varul de pe pereții primăverii viitoare. Altădată se mai 
duceau să ascundă sub undele călduțe, la topit, snopii de cânepă. 
Acum, ca să ducă ori să aducă oștiri albe sau pestrițe de gâște 
zăpăcite și de rațe legănate. După ce ostoiesc setea cailor, dacă nu 
se duc la crâșmă să-și alunge amăreala zilelor, bărbații se duc pe 
malul Jijiei, sub stele, la pește. Și tăcerea lor apăsată de lună ia 
locul larmei copiilor care până mai adineauri aduna grămadă Jijia 
în jurul bulboanelor. Doar în zilele de hram mai iese Jijia dintre 
oameni. Atunci rămâne cuminte între malurile ei, legănată de 
clopotele bisericilor, lăsând sătenii să se bucure în tihnă de 
întâlnirea cu neamurile venite de departe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

După sărbătoare, râul se prelinge iar printre oameni, 
curgându-i spre toamnă. Nu se știe niciodată cum și pe unde 
vine toamna pe Valea Jijiei. Unii spun că nu pleacă niciodată 
și că stă ascunsă în pâclele gri din râpi ori printre frunzele 
uscate și foșnitoare de sub copacii din păduri. Alții spun că de 
la ruși vine, dar nu-i crede nimeni fiindcă toată lumea știe că 
de la ruși vine iarna. Oricum ar fi, numai ce se vede cum stă 
întinsă pe ponoare, sub soarele puțin, jucându-se cu funigei, 
chicotind în măceșe, prelingându-se printre glugile de popușoi 
aliniate milităros în buruianul încă verde ori aburcându-se în 
căruțele încărcate cu lemnele aduse de la munte de marfare 
roșcate. Apoi nu se mai vede, fiindcă nimeni nu se mai uită 
după ea... Oamenii se iau cu treaba, cu viile, cu nunțile, cu 
glodul... Ploile spală încet culorile, odihnind firea într-un 
cenușiu adânc și tot mai greu, care apasă Jijia printre arături și o 
împinge la vale, pe sub poduri, ca pe un animal blând, lung și 
bolnav. Copacii fug undeva și casele rămân singuratice printre 
dealuri, agățate de firele electrice, triste globuri pregătite pentru 
un brad niciodată acolo. Pe neștiute, noiembrie cade încet și se 
topește în gloduri, luminând zarea pentru vânturi subțiri ce 
întăresc pământul și aduc spoieli de zăpadă, prevestind omături 
grele, povești înfiorate, cu lupi, și colinde. Începuturi noi mijesc 
după dealuri și, dincolo de Jijia înghețată, cealaltă Jijie, pierdută 
prin oceane, se pregătește să se reîntoarcă prin ceruri pe 
dealurile Herței... 

Octavian GROZA 
 

 

anotimpuri 
 

Venind dinspre Românii uitate, Jijia trece timid graniţa 
de lut din nordul ţării, strecurându-se stingheră printre 
Coasta Ibăneştilor şi Dealul Bour şi îndreptându-se apoi 
pieziş spre mereu absente ţărmuri marine, pierdute demult 
între răsărit şi miazănoapte. Uitată la margini de lumi şi 
şerpuind adormită printre coline prelungi şi rotunjite, Jijia 
amăgeşte ca o odaliscă, ascunzând sub farmece molatice şi 
lascive urzeli tainice, lucrări adânci şi ţeluri urmate cu 
îndârjire. Coborând de la izvoarele înălţate pe dealurile 
Herței până la vărsarea indecisă în Prut, apa Jijiei are o tărie 
tăcută, trăgând după ea zeci de pâraie care sapă harnic în 
pământul Moldovei, mutându-i încet dealurile către Dunăre. 
Orice bură de ploaie îi înnegreşte iute apele, de obicei verzi 
ori gălbui, i le învolbură şi i le repezeşte la vale. La ploile 
mari şi lungi, apa îi spumegă şi apoi se întinde amarnic pe 
şesuri, luând năvalnic tot ce întâlneşte în cale, de ţăranii au 
trecut-o în vorba lor cea de toate zilele: „Vine Jijie” zic ei 
despre cel ce se porneşte asupră-le cu furie... 

Lucrarea migăloasă a Jijiei, despletită în sute de pâraie, 
s-a scris şi se scrie de sus în jos în mâlurile mării sarmatice, 
închipuind un ţinut vălurit care clatină privirea dintr-o zare 
în alta. Când eşti sus, ochiul ţi-e amăgit cu netezimi 
înceţoşate albăstrui în depărtări, iar când cobori, zarea ţi se 
opreşte aproape, în dealuri pieptişe care se înfig repede în 
cer cu vreo creastă de pădure ori cu vreun şir de plopi ce te 
lasă să ghiceşti drumuri ducând departe. Lucrarea ei s-a 
chemat odată Câmpia Jijiei, fiindcă a ei este în bună măsură. 
Doar la marginea ținutului Botoşanilor, spre Edineţul 
basarabean, Başeul, Volovăţul şi alte două-trei pâraie scapă 
vremelnic de Jijia, care le prinde însă mai la vale ori la Gura 
Bohotin, ori la Moreni, ascunse temătoare în apele Prutului. 
Poate din cauza Başeului, ori poate din alte pricini, mai mult 
sau mai puţin dovedite, ţinutului i s-a spus mai apoi şi 
Câmpia Moldovei. Supărător nume şi pentru Jijia, dar şi 
pentru Moldova cea limpede curgătoare, ieșită din munți la 
Neamț și logodită cu Siretul lângă Roman... 

Îngustă și încă pitită sub brusturi la Dorohoi, Jijia își 
deschide încet albia și șesul, împingând satele pe coastele 
dealurilor și făcându-și loc pentru coturi largi în care se 
ascund bulboane adânci. Înfricoșătoare bulboane pentru 
femeile care își știu copiii fugind pe ascuns la gârlă sub 
cerurile albastre din zilele seci și înalte. Dorite bulboane 
pentru bărbații uscați de soare, de muncă și de griji, care 
coboară spre Jijia seara târziu, în taină, cu crâsnicul pe 
umăr, să prindă somnii cei mari, și care se întorc spre 
dimineață deșertând în lighean doar chișcari ageri, 
porcușori mirați și cărășei amețiți... 

De urât, Jijia își caută de joacă cu calea ferată, trecându-i ba 
într-o parte, ba în cealaltă ori strecurându-i-se fără grabă pe sub 
dantelăriile de fier înnegrit ale podurilor. Sticliri de apă și 
străluciri de oțel care, pentru copIii pierduți printre ierburi amare, 
închipuie orizonturi curbate și tot mai finale, arcuite între podul 
de la Iacobeni și podul de la Hulub ori între atâtea alte poduri 
dintre Carasa și Larga Jijia... 

Iarna, Jijia uită să mai curgă și împietrește. Oamenii vin cu 
securi și o taie, îngrămădind-o cu trudă în ghețării, ca s-o ascundă 
pentru plăcerile vinovate din vara ce va să vină. Păgână trudă. 
Numai de Bobotează aceleași securi taie cu sfințenie și scot Jijia 
în cruci reci, adormite cu busuioc de preoți bătrâni și descântate 
de ei cu litanii tremurătoare sub bolți înstelate și înghețate din 
biserici mici, pline de aburul răsuflării mirenilor, încovoiați peste 
necunoscutul rugilor precum necuvântătoarele peste ieslea din 
Viflaim. Peste podurile Jijiei nemișcate trec sănii trase de cai 
mici și iuți cu zurgălăi la gâtar, încărcate în zori cu saci mirosind 
a cânepă rece și a soare ud. Trec spre mori unde neaua făinii 
curge alături cu vorbele oamenilor înveliți în nori albăstrui de 
tiutiun și încălțați cândva cu opinci strânse zdravăn cu nojițe 
peste ciorapii groși de lână, plini de ciucuri de omăt. Rămase 
acasă, nevestele pun pe focul de tizici sau de strujeni oale grele, 
oțărându-se la copiii neastâmpărați ce-și amestecă glasurile cu 
fumurile hornurilor, așternând peste sate aburi de netrecere. Sub 
potopul ninsorii argintând ciorile din cuiburile cocoțate în vârf de 
salcâm și îngropând iepurii sub frunzele pelinului uscat, Jijia se 
face una cu șesul și dispare în alb. Liniști mari se ridică în nopțile 
adânci, de se aude fâșâitul cățelului de usturoi din mâna 
gospodarului care trage cruce pe cercevelele ferestrelor înghețate, 
să alunge din sat, de Sfântul Andrei, toți moroiii veniți să caute 
melițe și ragile ca să se bată apoi pe hotar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

După spaimele iernii, Jijia se dezmorțește greu. Soarele 
trezește mai întâi pâraiele, care alunecă la vale și se adună 
subțire pe deasupra gheții râului, scânteind limpede, cum vara 
nu este cu putință. Încet, Jijia începe să trosnească și sloiurile 
pornesc greoi să se frământe și să se adune sub poduri ori sub 
punți, pe care le iau uneori cu ele. Când pleacă zăpada și 
sloiurile, înaintea venirii berzelor și a rândunelelor, vine 
glodul. Încăpățânat și temeinic, hleiul se prinde vârtos de 
orice mișcă și atunci se vede cu ochiul cât de încet trece 
timpul pe vale. Mai încet decât Jijia.  

mitologia unui râu: JIJIA 

Preţuiesc destinul acestui om şi am încredere în dânsul. 
Este imposibil ca el să nu ştie să profite de înspăimântătoarea 
experienţă pe care o are sub ochi şi pe care o cunoaşte ca 
nimeni altul.” (p. 772) 

Spovedanie pentru învinşi, chiar prin titlu, exprimă 
dezacordul lui Istrati şi a tuturor celor nemulţumiţi de modul 
în care autorităţile sovietice (Stalin) au pus în practică ideile 
comuniste formulate de Lenin. În URSS „nu mai suflă astăzi 
decât vântul rece al egoismului, care îngheaţă viaţa.” Flacăra 
revoluţiei din noiembrie 1917 s-a stins. Volumul,  reunind 
cele trei cărţi, se încheie cu îndemnul „Haideţi spre altă 
flacără!” (p.884) Această nouă flacără este reprezentată de 
„Opoziţia de stânga” condusă de Troţki. Istrati se rupe de 
comunismul stalinist şi se alătură comunismului troţkist. E 
drept că el avertizează că dacă „opoziţia de stânga”, 
opozanţii „vor să ne pregătească o a doua versiune de 
bolşevism, ei vor găsi în mine un duşman implacabil.”  
(p. 774) Dar această rupere de troţkism (comunismul de 
stânga) se va produce abia în 1933, când Istrati s-a 
autodefinit ca „omul care nu aderă la nimic”. 

Şi nu este arătată în Spovedanie pentru învinşi, cum 
crede Fr. Furet, ci într-un articol de presă. Pentru ca în 1934, 
Istrati să se apropie de fasciştii lui Stelescu. Avem de-a face, 
deci, cu un angajament nerespectat. Ironia sorţii, Panait 
Istrati a murit ca susţinător al socialismului naţional, nu al 
celui internaţionalist, promovat de  bolşevicii cărora li se 
alăturase la un moment dat.  

 

CUM SINGURĂTATEA ÎŞI CAUTĂ, 
DISPERATĂ, FERICIREA 

 

(urmare din pagina 20) 
Mai mult decât atât, aflată mereu într-un tête-en-tête cu 

cititorul, scriitoarea deconspiră omnipotenţa auctorială, „Aşa 
vreau eu”, arătându-i culisele „facerii” personajelor, a romanului. 
Un fel de „socializare” forţată acest presupus dialog cu un 
necunoscut, menit, poate, să suplinească  absenţa fizică a 
scriitoarei, persoană extrem de retrasă în plan public. Nora Iuga, 
după ce a tradus, absolut excelent, romanul Pianista, a căutat-o 
pe E.J. la Viena, pentru a-i lua un interviu. După ce a dat şase 
telefoane, după ce a încercat s-o contacteze prin Societatea 
Scriitorilor din Austria, ba chiar şi personal, după ce menajera i-a 
comunicat sec că doamna „nu-i abordabilă”, a sfârşit prin a o 
cataloga drept o persoană „ciudată, îngrozitor de respingătoare”. 
Dar de o „inventivitate creatoare inegalabilă, revelată printr-un 
limbaj extraordinar”. Suficiente argumente, nu?, pentru a 
recunoaşte o prozatoare de excepţie, ocupând o singulară poziţie în 
peisajul prozei feminine contemporane, care, de altfel, demult a 
părăsit coloristica pastelată în favoarea expresivităţii lipsite de orice 
echivoc a unei palete tari, chiar stridentă uneori. Străpungând laser 
sufletul şi mintea lectorului înrobit încă unui sentimentalism 
edulcorat, dacă nu desuet deja, sigur vulnerabil în contextul 
tragismului contemporan nouă. Oare el, sentimentalismul dulceag, 
aromat, călduţ, ne poate apăra de invazia Urâtului? 

PANAIT ISTRATI. NEVOIA DE NUANȚE 
 

(urmare din pagina 5) 
Polemica stalinişti–troţkişti se manifestă şi între 

comuniştii francezi. H. Barbusse îl blamează pe Panait 
Istrati,  care caută sprijinul lui Romain Rolland, însă acesta îl 
sfătuieşte că URSS nu trebuie criticată şi să nu se mai 
amestece în politică pentru că „nu eşti deloc făcut pentru ea”. 
(p. 773-774) Istrati se angajează hotărât alături de troţkişti. 

El acceptă publicarea sub numele său, în oct. 1929, a 
cărţilor troţkiştilor Victor Serge şi Boris Souvarine, 
alături de  Spovedanie pentru învinşi, reunite în volumul 
Spre altă flacără. Scopul mărturisit era „ca să le asigur 
difuzarea în librării” a ideilor,  „ca vocea prietenilor mei 
să fie auzită” şi de „a suscita dezbaterea interzisă în Rusia 
şi în această Internaţională (a III-a, Comunistă, n.ns.) a 
cărei salvare o dorim.” (p.743) Istrati acţionează în baza 
convingerii că „singură Opoziţia şi şeful ei Troţki ar fi în 
măsură să lumineze opinia maselor, dar până azi ei nu 
dispun de mijloace care ar fi la înălţimea dezastrului.” 
Desigur că şi în rândurile Opoziţiei există elemente 
negative, dar numai ea poate îndrepta situaţia în care 
staliniştii au adus ţara: „Troţki – bolşevic cu conştiinţa 
nealterată, credit intact, cel mai capabil şi dintre toţi cel 
mai înzestrat, va trebui să dea atenţie la infirmierii de care 
se va înconjura într-o zi când va trebui să panseze plăgile 
Revoluţiei, care-i plină de plăgi.  

 

    

CCRROONNIICCAA  ●●  MMIITTOOLLOOGGIIII   

     În intenţia de a restitui mitologia unui râu: JIJIA, au 

fost convocate personalităţi care reprezintă nume de 
referinţă pentru acest areal, şi nu numai. Octavian GROZA, 
invitatul din acest număr, născut în comuna Dângeni, jud. 
Botoşani, este profesor al Facultății de Geografie/Geologie, 
Universitatea „Al.I. Cuza”, Iaşi. Director, codirector sau 
colaborator la mai multe contracte de cercetare, în ţară şi 
străinătate; directorul centrului de excelență Cuguat-
TIGRIS; autor al unor volume proprii sau în colaborare; 
coordonator de volume colective şi de numere de revistă; 
organizator sau colaborator la organizarea unor manifestări 
ştiinţifice naţionale şi internaţionale 
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Dacă lovitura liberă din minutul cinci nu întâlnea bara; 
dacă Grozav ar fi avut maturitatea să lobeze mingea 
peste Stekelenburg, nu să şuteze orbeşte în el; dacă 
arbitrul scoţian Craig Thompson ar fi fost cât de cât 
corect, meciul cu Olanda ar fi trebuit să se termine cu 
scorul de 2-2! Sunt doar trei de dacă, însă ar mai putea fi 
adăugaţi vreo şapte. De pildă, dacă Naţionala noastră ar 
avea un conducător de joc, un om la mijlocul terenului, 
tehnic, lucid, un pasator de precizie, care să verticalizeze 
jocul, să trimită către atacanţi baloane utile; dacă am avea 
un portar capabil să anticipeze fazele periculoase şi să 
reacţioneze salutar; dacă am avea un fundaş dreapta de 
meserie (nu mai spun că nici pe stânga Raţ nu mai e ce a 
fost); dacă jucătorii noştri – toţi – ar învăţa să paseze şi nu 
să cadă în fund tocmai când se află în situaţii excelente; 
dacă starea psihică (marea noastră hibă!) ar fi una de 
învingători, am putea concura la un loc mai onorabil în 
ierarhia fotbalistică. Aşa cum suntem însă nu avem de ce 
spera la mai mult. 

Şi totuşi meciul cu Olanda putea curge altfel. N-a vrut 
arbitrul însă. Nu ştiu de ce avem noi parte numai de arbitri 
răuvoitori, părtinitori până la neruşinare, mămici bune 
pentru adversarii noştri şi mame vitrege pentru noi. Cei 
trei scoţieni – şi centralul Thompson şi tuşierii – au avut 
orbul găinilor. Adică faultul (relativ) al lui Tamaş a fost de 
penalty, iar cel al olandezului asupra lui Adi Popa n-a fost! 
Adică jucătorul care a pasat de pe dreapta – de sub nasul 
tuşierului – pentru golul lui Van Persie nu plecase din of 
side! Adică orice atingere a unui olandez era socotită 
fault, iar intervenţiile dure ale ălora nu! A zis cineva, în 
comentariile de după meci, că Thompson i-a arbitrat pe 
olandezi englezeşte, iar pe noi europeneşte. Pe noi ne-a 
măcinat cu lovituri libere din preajma careului, iar pe ei i-a 
lăsat să zburde în voie. 

Acu, ce-i adevărat e adevărat. Echipa Olandei e mult, 
mult mai bună decât a noastră. Ştie asta toată lumea. Cu 
toate acestea, un egal era întru totul posibil. Ar fi trebuit 
însă să vrea şi arbitrii. Să le dea Domnul după dreptate! 

Buuun! Şi acum ce ar mai fi de zis. Ar fi de zis că 
trebuie să câştigăm cu orice preţ meciul cu ungurii. Numai 
că şi aceştia au devenit periculoşi, au o echipă bună, i-au 
zdrobit pe turci, sunt pe şapte cai şi va fi greu cu ei; greu, 
dar nu imposibil. Locul doi în grupă mai poate fi obţinut, 
deşi nu asigură decât calificarea la baraj, unde iarăşi va fi 
ca la Verdun. Ce mai încolo şi încoace? avem mult de 
muncit pentru a apăra o speranţă, o posibilitate... 
cvasiimposibilă. Cu cine o vom face? Cu Mutu nici într-un 
caz, căci e cam terminat. Raţ şi Goian sunt şi ei pe 
drojdie. Infuzia de tinereţe se face cu prea mare prudenţă, 
deşi e, cred, singura soluţie, chiar cu riscul de a rata 
mondialele. Îl aşteptăm pe Maxim, dar şi pe alţii. Am 
crezut în Stancu şi mai credem, deşi reclama care i se 
face în media sportivă e uşor exagerată şi are drept scop 
creşterea preţului. Acu, cică l-ar vrea Inter. Vorbă să fie. 
Dacă Moratti va fi trimis un scouter să-l urmărească pe 
Naţional Arena, e mai mult ca sigur că va renunţa la ideea 
unei achiziţii, căci vizatul nu s-a văzut deloc. 

Una peste alta, echipa lui Piţurcă e încă prea modestă, 
deşi victoria de la Istanbul i-a supraentuziasmat pe mulţi şi 
i-a umplut de speranţe. Mă gândeam aşa, cam fără rost, 
cum ar arăta ea dacă i-ar mai avea pe Chivu şi pe Rădoi. 
Poate ar fi altceva. Dar cum – vorba lui Farfuridi – iubesc 
trădarea, dar îi urăsc pe trădători – mai bine fără ei. Chivu 
zicea mai deunăzi că îi este ruşine să îşi facă retragerea pe 
Naţional Arena. Cred şi eu că îi e ruşine. Aşteptăm s-o 
spună şi Rădoi. Deşi nu ne-ar ajuta cu nimic. 

Până una-alta, suferim. 
 

Stelian OBREJA 
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CONCURS, aşa se chema un 
remarcabil film al lui Mircea Daneliuc, de 
prin anii ’80. Era epoca festivalurilor şi 
concursurilor, mai toate puse sub egida 
Măreţului Festival (şi) Concurs „Cântarea 
României” – de unde şi bancul aferent: „Ce 
face Bulă la «Balanţa» Sibiu?” „Face 
cântare României.” Ei bine, nu ştiu ce mai 
face Bulă, ce mai face acum „Balanţa” 
Sibiu (dacă mai există!), cert este că 
festivalurile şi concursurile literare s-au 
înmulţit, după ’89, ca ciupercile după 
ploaie, chiar în anii de cruntă secetă 
financiară. Le-a dispărut forul tutelar (sper 
să nu apară, în locul primului  t – f...), 
încolo aproape nimic nu s-a schimbat. La 
un rapid recensământ, aproape că nu există 
lună lăsată de la Dumnezeu fără ca, undeva 
pe întinsul patriei, să nu se desfăşoare 
Concursul şi Festivalul Naţional 
(neapărat Naţional) Cutare. Revistele 
literare şi / sau de cultură, media în genere 
abia de mai prididesc să le semnaleze, 
membrii juriilor (cam aceiaşi peste tot) sunt 
mereu cu valiza făcută, pe picior de 
plecare. Şi concurenţii sunt cu valiza 
făcută, la toate aceste concursuri 
participând, cu mici excepţii, cam aceiaşi 
concurenţi. N-o să le numărăm, coane 
Fănică! (deşi încă mai suntem în „Anul 
Caragiale”), dar o să precizăm că toate 
aceste concursuri au nişte regulamente 
draconice, care  se publică, repetitiv, an de 
an, lună de lună, nu care cumva vreunui 
competitor să-i scape vreun paragraf, să 
confunde un concurs cu altul. Să luăm un 
singur exemplu: Concursul naţional de 
proză scurtă „Radu Rosetti”, de la 
Oneşti. Şi aici, ca la orice concurs literar, 
evident că: „lucrările vor fi semnate cu un 
motto şi vor fi însoţite de un plic care va 
purta acelaşi motto şi în care vor fi înscrise 
datele personale ale concurentului”. 
Concurenţii fiind idioţi, li se precizează 
care sunt acele date personale: „numele şi 
prenumele autorului, data naşterii, adresa 
completă, numărul de telefon şi profesia.” 
Vârsta are de asemenea o importanţă 
capitală şi abia aici se pot semnala unele 
deosebiri, de la un concurs la altul. La cel 
de la Oneşti, de exemplu, concurenţii sunt / 
au fost împărţiţi şi jurizaţi astfel: 10-15 ani, 
16-20, 21-35. În alte locuri, limita de vîrstă 
este: 25; 30; 33 sau cum le mai vine 
organizatorilor sub condei.  Inutil a relua 
precizarea că membrii juriului şi invitaţii vor 
fi/sunt personalităţi importante ale literaturii 
contemporane...  De altfel, cu lista acestor 
invitaţi în proţap, organizatorii se duc la 
forurile t(f)utelare, la diferiţi sponsori, spre a 
obţine ... sprijinul financiar (din care, sigur, 
dacă nu curge, pică...). Uneori, din iuţeală de 
mână şi nebăgare de seamă, pe această listă 
(ca la alegeri, deh...) sunt trecuţi şi morţii. 
Caz concret: pe lista Festivalului şi 
Concursului (Internaţional, hehei!) 
„Grigore Vieru”,  din acest an, între invitaţi 
era pus, la loc de cinste, Adrian Păunescu. 
Şi nu-i exclus să participe...     

 
 

* 
EXTREM DE ENERVANŢI co-

mentatorii de fotbal de la posturile tv! La 
un anume Tomulică (de greşesc, îmi cer 
iertare) totu-i, otova, către: mingea nu se 
loveşte de bară, ci de către bară, nu-i 
şutată de Chipciu, ci, totdeauna, de către 
Chip-cí-u. Eroare, de astă dată şi de 
pronunţie, din păcate, generalizată. Chípciu 
este o  veche poreclă românească, devenită, 
prin uz, nume de familie. A treia silabă, 
antepenultimă, dinaintea căreia s-a 
amplasat aiurea accentul, nu-i altceva decât 
o invenţie incultă, parazită şi pretenţioasă.  

M O M E N T
Chipciu se pronunţă precum Súciu, 

Dánciu, Múcea. Dar, mai ştii, auzi-vom şi 
despre Mu-cé-a, ori Su-cí-u, fiindcă noi, 
când către vorbim, nu către şi gândim! 
Majoritatea stricăciunilor de limbă română 
se nasc în cotloanele cele mai precare ale 
tribunei, fiind preluate şi validate de către 
(aici, chiar se impune un acuzator de către) 
comentatorii radio şi tv. Sunt sigur că 
printre miile de slujbaşi ai televiziunilor nu 
se află nici unul însărcinat cu vegherea 
curăţiei gramaticale şi fonetice a limbii. Iar 
de va fi la TVR, se va număra printre cei 
concediaţi... 

 

* 
 

 

MARCEL IUREŞ, la o şedinţă foto şi 
un proiectat interviu al Ioanei Ulmeanu, 
care dorea să afle (pentru „Elle, man”, 
aprilie, 2012, răsfoită relaxat, între o cafea 
instant şi un ceai de muşeţel) „de unde vine 
certitudinea aceea, siguranţa că LUMEA e 
aşezată într-un fel şi că el (actorul, n.n.) 
pare să îşi găsească LOCUL în ea”, a 
întreţinut echipa în stil Moromete. Vorbind 
şi despre români, „despre felul în care 
lucrurile nu merg niciodată bine, despre 
felul în care luptăm pentru drepturi, dar am 
uitat de copaci, despre tot soiul de lucruri 
care nu merg în timp ce noi nu facem 
altceva decât să ne văităm fără să punem 
umărul.” Pe care el, Marcel Iureş l-a pus: 
Teatrul Act, numeroase premii obţinute de-
a lungul anilor, roluri interpretate în filme 
hollywoodiene, alături de Tom Cruise, 
Nicole Kidman, George Clooney, Bruce 
Willis, Johnny Deep. Ce îşi doreşte el 
acum? „Să se întoarcă la viaţa aia în care 
oamenii nu îşi dau în cap şi unde lumea ştie 
din ce se face pâinea.” Pentru că, 
întrebându-l el, odată, pe un american dacă 
are habar din ce se face pâinea pe care 
tocmai o mânca, acesta „s-a uitat urât la el 
şi l-a întrebat de unde este. Iureş i-a spus că 
e din Europa”. Unde şi-a găsit un loc 
binemeritat. Într-o Românie pe care, deşi 
„nu e de loc de acord cu ce se întâmplă”, 
nu vrea s-o părăsească. 

 

* 
UN NOU SERIAL, umoristic, spun 

realizatorii lui, un vérité smuls din insalubra 
realitate imediată, „Tanti Florica” numindu-
se el şi povestind, la Pro tv., păţaniile unei 
văduve „plină de viaţă, dispusă să facă orice 
pentru copiii ei pe care-i iubeşte nespus de 
mult”. Rol în care, iată, Florin Călinescu se 
regăseşte cu şarmul vulgarităţii neştirbit. 
Recunosc, succes de public va avea, ritmul 
alert al replicilor, dinamismul acţiunii, 
neprevăzutul previzibil al situaţiilor date, în 
care foarte mulţi telespectatori se vor 
recunoaşte cu uşurinţă, vor  topi timpul 
alocat la oră de vârf. Însă primitivismul 
existenţial, gesturile obscene, groteşti, de 
urât ca stare general acceptată, devenită 
normalitate, se revarsă într-atât de tumultuos, 
nestăvilită cascadă, încât reflex tastezi 
telecomanda, pentru a-ţi feri visele de 
coşmarul strident colorat dezlănţuit de Tanti 
Florica. Interpretată de un actor îndrăgit şi 
respectat prin anii ’90, anii romanticului 
nostru avânt revoluţionar. Spulberat cu totul, 
înecat până şi la Pro tv., primul post de 
televiziune privat cu adevărat profesionist, 
cu oameni şcolarizaţi în vestul vestului. cu 
programe preluate tot de pe acolo. Coborând 
însă continuu ştacheta, obligaţi fiind de 
afurisenia de rating, proteviştii, cu „Tanti 
Florica” lor cu tot, nu fac altceva decât să  
conducă spre o permanentizare a vulgarităţii 
îndeosebi, instalând-o cu drepturi depline în 
societatea românească.  ….  

După doi ani petrecuţi la o universitate 
din statul american Iowa, un doctorand în 
matematici îmi spunea că guvernanţii 
americani îşi stăpânesc cele două sute şi 
ceva de milioane de supuşi într-o relativ 
substanţială ignoranţă, hamburgerul şi doza 
de bere îngurgitate cu ochii înfipţi în micul 
ecran ajungându-le pentru a se declara 
mulţumiţi de trecerea lor pe Pământ. Ne 
aliniezi şi pe noi, Tanti Florica, în frontul 
amnezic?     

 

* 
TOTALĂ UNANIMITATE în apre-

cierile entuziaste la adresa proiectului 
urbanistic „Palas”, finalizat în vară şi recent 
validat întru legalitate prin decizia finală a 
Curţii Supreme. Iată câteva pilduitoare 
fragmente „româneşti” din reacţia presei în 
anii construcţiei ansamblului: „Proiectul 
Palas, în care se amestecă interesele, 
corupţia, oportunismul, laşitatea, confor-
mismul şi ignoranţa, unul dintre cele mai 
ruşinoase episoade de laşitate colectivă din 
istoria Iaşilor” (Irina S. la Tele M, 
17.X.2008). „Ziarul nostru a arătat, în ediţiile 
trecute, că acest proiect (...) este extrem de 
păgubos pentru bugetul Iaşilor” („Averea”, 
18.I.2006). „Proiectul Palas pe actualul 
amplasament al ştrandului municipal este o 
crimă adusă naturii şi celorlalte monumente 
istorice (!) aflate în perimetru” („Eveni-
mentul zilei”, 16.VI.2006). „Protest anti-
Palas: un grup de intelectuali ieşeni 
consideră controversatul proiect o decizie 
iresponsabilă pentru viitorul oraşului” („Ev. 
Z.”, 05.IV.2004). „Principalele pericole 
pentru integritatea urbană a oraşului sunt 
reprezentate de proiectul Palas. („Newsiasi”, 
6.VIII.2006). „Proiectul Palas este o mizerie. 
Aceasta este părerea tuturor celor adunaţi 
aseară la ora 18 în faţa Palatului Culturii” 
(Tele M, 21.VIII.2007). „Este un masacru 
cum, probabil, Curtea Domnească nu a mai 
suportat de la invazia tătarilor din 1214” 
(TeleM, 30.IX.2008) – nota noastră: Curtea 
Domnească ieşeană datează abia din sec. 
XV. „Construcţia ansamblului imobiliar 
Palas este ilegală, susţin consilierii locali şi 
judeţeni ai PDL” („Adevărul de seară”, 
20.X.2008). „Ceea ce se întâmplă în spatele 
Palatului Culturii este o crimă” (Cosmin 
Guşă la Tele M, 8.II.2009). „Palas este axis 
mundi al răului (...) Afacerea Palas a 
transformat inima istorică a acestui oraş într-
o tarla evaluată cu cinism la metru pătrat şi 
cuantificată în euro” („Iasicastiga.ro”, 
9.II.2009). „La Iaşi este un proiect scandalos 
în spatele Palatului Culturii” – declară 
ministrul culturii, Theodor Paleologu 
(„Iasicastiga.ro”, 01.VI.2009). Câţiva din 
grupul vehemenţilor contestatari ai proiec-
tului au fost zăriţi bine postaţi în jurul 
meselor cu bucate la cocteilul inaugural al 
ansamblului Palas, şi pot fi întâlniţi 
plimbându-şi cu încântare nepoţii pe aleile 
noului parc... 

* 
 

CE MAI POATE COMANDA ON 
LINE românul? Păi să ne interesăm şi vă 
comunicăm. Notaţi, vă rog: sandale pentru 
slăbit, pantalon subţietor, subţietor body, 
pantofi pentru slăbit. Adio cure vegetale, bun 
venit cartofi prăjiţi şi restul gustoaselor 
interzise. Copiii casei pot alege un papagal 
sau un piţigoi, prevăzuţi şi cu un suport 
pentru creioane. Ambii „vorbitori”, repetând 
supuşi tot ceea ce spuneţi. Sau o păpuşă 
Susana, un bebeluş care „plânge şi râde, bea 
din sticlă, închide şi deschide ochii, respiră 
adânc în somn (adică, sforăie?, n.n.), 
doarme, se trezeşte”, toate pentru infima 
sumă de 99 roni. Vom reveni...     

N. IRIMESCU  
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