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„... o istorie de grup” 
 

 
S-au împlinit, în acest februarie, 47 de ani de la apariţia Cronicii princeps, 

Cronicii stră/vechi – cum ne place s-o... alintăm – şi 2 ani de când am lansat 
această nouă revistă, intitulată „Cronica veche”. Grupul de iniţiatori şi cei care au 
susţinut-o şi au realizat-o în acest interval sunt de aflat în caseta redacţională. 
Între aceştia – din nefericire, acum, în chenar negru – Adrian Neculau, cel ce ni 
s-a alăturat de la început, stimulându-ne cu prezenţa şi efervescenţa sa, 
întotdeauna de bun augur. În vara anului 2011, psihologul ne-a făcut surpriza 
de a publica în „Ziarul de Iaşi” (unde avea o rubrică, pe care a susţinut-o până 
în ultima clipă a vieţii) un text în care intram, fără ştirea noastră, în istorie... Îl 
reproducem, parţial, aici, ca omagiu şi recunoştinţă. (Cr.v.) 

 
„(...) Povestirea vieţii trăite de către un grup naşte, desigur, un sentiment de 

participare, de înţelegere, de empatie. Când retrăiesc evenimentul oamenii îl refac 
şi-l propulsează pe o spirală ascendentă. Punându-şi întrebări, naratorul colectiv 
reconstruieşte, relansează, deschide alte ferestre. Generează creştere. Înscrie grupul 
într-o linie de elită culturală, îl legitimează, îl situează; procesul de memorizare 
dezvăluie rădăcini fondatoare. Practica declanşării „calităţii subiective” nu duce 
doar la valorizarea unei producţii culturale, ci şi la descoperirea unor sensuri noi. 
Un singular/plural generos sugerează legături între termeni gândiţi, de obicei, 
antitetic: individual-colectiv, subiectiv-obiectiv, interioritate-exterioritate. Biografia 
de grup ne apare astfel ca un creuzet în care se naşte o nouă cunoaştere şi o nouă 
înţelegere a transformărilor socioculturale dintr-un context dat, propulsând viaţa 
unui grup într-un bun public. Totul este ca protagoniştii să înţeleagă care sunt 
aşteptările (ale lor şi ale celorlalţi), să descopere ce se cere, care sunt caracteristicile 
momentului în care se înscriu. 

Introducerea de mai sus îmi va servi pentru un studiu de caz. Revista 
„Cronica” s-a lansat, la Iaşi, în februarie 1966, într-un moment de relativă 
destindere a regimului de atunci. În februarie, anul acesta (2011, n.n.), un grup de 
foşti redactori şi colaboratori  s-au gândit să refacă  revista aceea de care şi-au legat 
viaţa şi să lanseze o nouă revistă, „Cronica Veche”, sperând ca proiectul să-şi 
afle un loc şi un rost în noul context. La început a fost un joc, social şi cultural, 
a unor tineri de vârsta a treia, care aveau ceva timp şi s-au gândit să-l dăruiască 
comunităţii care i-a acceptat cândva. Voiau „o revistă vie, dinamică, mult mai 
aproape de viaţa spirituală ieşeană şi de orizontul de aşteptare al cititorului de 
astăzi”, după cum scria în articolul-program poetul-manager Nicolae Turtureanu, 
care a iniţiat proiectul şi a însufleţit grupul. Ce-i anima? Ne-o spune acelaşi 
scriitor-jurnalist şi acum director de revistă, cum cred că n-a gândit vreodată să 
ajungă: „Decenii la rând, „Cronica” a fost o revistă de referinţă, deseori 
curajoasă, polemică, în condiţiile cenzurii şi ale canoanelor ideologice impuse 
de partidul hunic (vorba lui Luca Piţu). 

Este adevărat că aceeaşi „Cronică” a făcut şi numeroase concesii, îndeosebi în 
anii ’80, când chingile ideologice şi politice se strânseseră dincolo de limita 
suportabilului. Cu toate acestea, chiar şi atunci a existat o structură de rezistenţă, o 
osatură care o menţinea pe linia de plutire”. Echipa aceasta nouă-veche s-a adunat 
de cateva ori, într-un cadru generos, la Galeriile DANA şi membrii săi au putut, 
prin discuţii (cuvântul are un rol psihoterapeutic formidabil), să se regăsescă, să se 
re-descopere. Au evocat zilele de glorie, n-au omis nici eşecurile (dar le-au trecut în 
contul altora – regimul, cenzura), şi-au rezolvat micile şi vechile idiosincrazii şi au 
purces la drum: au recenzat posibilii colaboratori, au croit planuri, au apelat şi la 
câţiva tineri, ca să mai scadă media de vârstă şi să ridice coeficientul de 
(post)modernitate şi au lansat, pentru ei şi alţi nostalgici ai Iaşului, primul număr. Era 
acolo, în acel moment al lansării, atâta tinereţe combativă şi încărcătură emoţională 
de te mirai cum de nu arătau cu toţii tineri. Au venit şi tipografii de atunci, public 
interesat, s-a dat un film făcut cândva la un moment bilanţier, spectacolul terapeutic a 
îmbărbătat spiritele şi a motivat grupul să ia lucrurile în serios.  

 

Adrian NECULAU 
 

(continuare în pagina 22) 

   

 

EXPULZAT 
 

Te recunoști, te ții minte, te îndemni la reverie 
și te pierzi înlăuntrul unor 
organe interne ale tale umede, moi, lipicioase, nu ghicești 
în care, o fi unul din plămâni,  
sau ficatul? Un rinichi? Sigur, nu e inima. Ești 
năpădit de o ciudată tristețe. Te  
reconsideri încetul cu încetul, cât ești de lung. Apoi  
te ghemuiești într-un colț al tău,  
mic-mic, mai mult mort decât viu, fără să știi ce rost are  
că n-ai dispărut de tot până acum, că nu te mai  
suporți, nu mai vrei, nu mai  
poți, ți-ajunge, îți vine doar să te dai cu capul de pereți, 
nu te mai alegi cu nimic, bine 
ar fi dacă, brusc, ai fi expulzat într-o altă 
structură de energie. Hai, nu mai vorbi în dodii, vino la  
tata să te mângâi, te-ai lovit la nas, îți curge  
sânge… Măi, măi, că tot neastâmpărat ai rămas și la vârsta  
asta, la 52 de ani, ce-o să mă fac eu 
cu tine? Plângi? Ai o piatră pe suflet? Așa bărbat ești tu? 
Lasă, ești într-o stare de relaxare  
psihică, îți revii deja, cine te-a pus să cari la vale  
atâtea pietre? Glumesc. Ai o stare  
modificată a conștiinței. „Bre, dar ce curgere de apă 
este aceasta”? Aici,  
 
unde cad papagali beți din cer. 

 

Liviu Ioan STOICIU 

Val GHEORGHIU Siluetă 

 

Mai semnează: STELIAN DUMISTRĂCEL ● FLORIN FAIFER 
● TRAIAN D. LAZĂR ● MARIANA MOMANU ● MIRCEA MORARIU 
● ION NEGURĂ ● CRISTIAN SANDACHE ● GERARD STAN ● 
ANGELA TRAIAN ● ALEXANDRU ZUB ● BOGDAN ULMU ● 

 

ANDREI ȘERBAN 
 

„... Eu mă consider un căutător. 
Cineva care caută totdeauna esenţa 
comunicării prin teatru...”  

(pag. 12-13) 
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O DUMINICĂ 
DE CUVINTE 

 
Comuna suceveană Râşca a avut, 

duminică, 24 februarie, cei mai mulţi 
scriitori pe cap de locuitor. Lansarea 
volumului de debut, Biserica de cuvinte, al 
Mihaelei Grădinariu – a atras, în spaţiul 
special amenajat al Şcolii Gimnaziale, 
reprezentanţi ai câtorva reviste şi edituri. 
Au fost prezenţi: Cassian Maria Spiridon, 
Marius Chelaru, Antonio Patraş – din 
partea revistei „Convorbiri literare” şi al 
Editurii „Timpul”; Carmen Veronica 
Steiciuc şi Viorica Petrovici („Bucovina 
literară”); Ion Filipciuc (Biblioteca 
„Mioriţa”), Liviu Papuc („Revista 
română”). Revista „Cronica veche” – care, 
pe 24 ianuarie 2013, i-a avut ca oaspeţi, la 
Galeriile DANA, corul „Flori de măr” şi 
pe dirijoarea acestuia, aceeaşi Mihaela 
Grădinariu – le-a întors vizita aproape in 
corpore: Aurel Brumă, Mircea Radu 
Iacoban, Ştefan Oprea, Nicolae Panaite, 
Iulian Pruteanu-Isăcescu, Nicolae 
Turtureanu. „Lansarea” a fost gândită, de 
fapt, ca un adevărat spectacol, „dirijat” de 
prof. univ. dr. Mircea Ciubotaru, care a 
alternat fericit momentele poetice cu cele 
muzicale şi cu receptările critice. 
Protagonistă a fost, evident, autoarea 
Bisericii de cuvinte, care şi-a pus în 
valoare, deopotrivă, virtuţile poetice şi 
muzicale. Un moment special l-a constituit 
decernarea titlului de Cetăţean de onoare 
al comunei Râşca profesorului (şi 
scriitorului) Ioan Ţicalo. Se cuvin 
mulţumiri – nu doar din raţiuni 
„protocolare” – lui Ion Bosânceanu, 
primarul comunei, Iliodor Crâşmariu, 
viceprimar, Mihai Corduneanu, directorul 
Şcolii Gimnaziale, Zenoviei Ţicalo, preot 
Stelian Grădinariu, coriştilor „Florilor de 
măr”, tuturor celor care ne-au făcut să 
trăim o duminică de cuvinte, înfrăţite întru 
frumos şi (mai) bine.       
 

 

CCRROONNIICCAA  ●●  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢII 
 

 

DRAGOSTEA DUREAZĂ DOAR O ZI? 
 

un sonet de  
Adrian MUNTEANU 

 
Cică de Dragobete. 

Ca și cum dragostea ar fi doar o zi pe pământ! 

 
Îmi uit cuvântul. Te ating cu gura 
De la picioare aplecat spre pleoape. 
Străbat câmpii şi nu las să îmi scape 
Cuibare moi ce-mi înteţesc arsura. 
 
Dau de scânteia pulpelor aproape 
Şi-mi prăvălesc dorinţele de-a dura 
Spre mustul vieţii năucind făptura, 
Ca din afund de patimi să se-adape. 
 
La sâni trufaşi mi se opreşte lutul, 
La sfârcul poftei ce s-a-nfipt în lan 
Şi urc năvalnic, pârjolind ţinutul 
 
Uitărilor ce s-au pierdut în van. 
Când buzele îşi vor topi sărutul, 
Cobor în tine spre un alt liman. 

 

 
 
 

LANSARE EDITORIALĂ 
 

La sediul Galeriilor de Artă DANA din Iași 
scriitorul Mircea Radu IACOBAN și-a lansat patru 
volume publicate în anul 2012: Zece ani de foc 
(Editura „Junimea”), Printre (alte) cărți (Editura 
„DANA Art”), Căminarul (Editura „Junimea”) și 
Teatru și iar teatru (Editura „Tipo Moldova”). Au 
prezentat Ioan Holban, Ștefan Oprea și Ion 
Toderașcu. Evenimentul a avut loc în ziua de 19 
februarie 2013. 

  De-ale televiziunii... 
 
 

Am fost foarte mâhnit când am aflat că în platoul unui post tv central, 
moderatoarea a luat bătaie de la invitați. Am fost mâhnit nu pentru că m-ar surprinde 
situația (ce mai surprinde, azi, la televiziunile naționale?!), nici fiindcă aș compătimi-o 
(cum îți poate fi milă de o gazdă tv care invită un „triunghi” de maneliști?), ci pentru 
că mediatizatul eveniment i-a avut ca interpreți pe Guță, soția și amanta. Nobil gest – 
acela de-a spăla rufele adulterine la tv, dar sufăr fiindcă de-alde Bălăceanu Stolnici și 
Neagu Djuvara, spre exemplu, n-ar fi în stare să pocnească teleaste! Sunt, deci, 
vechi și previzibili. De-aia nici nu sunt invitați pe la televiziuni. Fac mai multă caragață 
Mitoșeru, Serghei Mizil, ori Costin Mărculescu. 

Data viitoare ar putea fi adus iar Vadim Tudor, dacă se angajează să arunce cu microfonu-n Moculeasca, ori 
să-i dea la gioale lui Pleșu.  

Lume bună, țațo, pe la tembeliziuni! Iar CNA-ul moțăie. Eu le-aș trimite pe capul CNA-ului pe amanta, nevasta, 
cumnata și soacra lui Guță, înarmate cu făcălețe, tingiri, fierturi de prune și satâre: acolo să vezi senzațional! 

 

* 
Să nu ne depărtăm: într-o seară, teleaștii știriști au datără buluc pe aeroport. Au așteptat o zi întreagă să apară 

ex-cuplul Bănică/Marin. 
Grea misie, misia de reporter tv! Au stat bieții de ei în frig și sete fo zece ore. Așteptarea le-a fost răsplătită,   

într-un târziu: apăru Fane, solo. Dezamăgire, teteo! Unde-i ex-doamna de la domnul? 
Ambițioșii au mai așteptat încă fo două ore: în fine, cu alt avion, apăru Zâna, cu copiii. Sări în taxi, pe furiș – 

reporterii, după ea. Șoferul gonea cu 150 la oră, trecea pe stop, prin București, copiii urlau, Andreea Marin lua 
Xanax cu pumnul... Reporterii au urmărit-o pân’ la ușă. 

Iată, mi-am zis cu invidie, ce-nseamnă celebritatea! Pe anonimii Liviu Ciulei și Angela Gheorghiu nu i-ar fi 
așteptat nimeni, la aeroport. Nu fac ratting! N-au valoare, ce să-i mai menajem atâta! 

 

* 
Alta: într-o seară, fu aniversat pe micul ecran, marele Florin Piersic. Împlinea o vârstă rotundă (77). De altfel, 

charismatizul logoreic serbează cam de două ori pe an, o vârstă rotundă. 
Un grup de actrițe decorative îi cântau, pe melodia Kalinka, versuri festive gen „Florin, te iubim, îl iubim noi pe 

Florin!”. Emoționant gest! 
La un moment dat am tresărit terifiat: textierul trecuse la comparații; și fătucele îl iubeau „precum șopârla, 

soarele!”. Doamne ferește! 
Pe viitor lăsați-le cu la-la-la, bre!... 

Bogdan ULMU 
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Cu voluptăţi de artist, dar cu un duh maliţios şi viclene 
împunsături de ironie crudă (pince-sans-rire), hiperlucidul moralist, 
mimând ingenue mirări, surprinde în treacăt o mică faună de 
veleitari, flecari, bârfitori, exhibându-şi ifosele, lustruindu-şi 
banalitatea cu pretenţii. Arţăgoşi unii, puşi pe gâlceavă! Domneşte 
„concordia”, nu glumă, în urbs Bahluiensis! 

O portretistică acidă îndeobşte, prietenoasă câteodată se înfiripă 
din notaţii rapide, din străvezii aluzii. Dedat scriitorlâcului, primarul 
Simirad se bucură de privilegiul (oare?) de a fi pomenit cu numele 
întreg. În rest, o forfotă de iniţiale. N.B., „uriaşul” romanului 
românesc, dr. P. şi dr. R., somităţi doctoriceşti de la Socola, cu 
explicabile ciudăţenii, Al. A., seriozitatea întruchipată, poetul N.D., 
îndărătnicindu-se să strămute Mitropolia în propria bătătură, şi poetul 
B., priceput foarte, ca medic, la intimităţi de „anatomie”. Apoi, în 
delectabile flashuri, C.Ş., glăsuind uimitor de clar şi fără poticneli, 
H.Z., emiţând sonorităţi retorice, M.R.I., arborând modeste surâsuri, 
Grig. I, „dregând” câte ceva din rostirea impetuos-distonantă a 
euforicului bine orientat George Lesnea – şi „simpaticul” F.F., 
necăjit, adicătelea, că hipocraţii încă nu i-au găsit o boală mai ca 
lumea. Cine-o fi, cine-o fi?... Şi cine se ascunde sub sintagma 
„înţeleptul prichindel”? Dar, mai ales, cine naiba-i Vasile, al cărui zel 
şopotitor a lăsat urme păcătoşele prin cele dosare? La fel ca şi alţii, şi 
alţii, urâcios berechet de binevoitori. În fine, nu-i greu să-l recunoşti, 
într-un savuros, fin şarjat episod, pe „magistrul” din mahalaua 
celestă, tronând într-un jilţ maiestuos acoperit cu pânză vişinie, 
iniţiindu-şi cu gesturi de sacerdot sfielnicii oaspeţi în tainiţele 
cugetării sale. 

„Iaşul laolaltă”... Ca în filmul Forrest Gump, cu performanţele 
lui de tehnică digitală, şi în plăsmuirea lui Paul Miron persoane şi 
personalităţi de astăzi, inşi trăitori printre noi, intră în dialog cu ilustre 
umbre, pogorâte (descinse, adică, la Pogor...) cu un alegoric hârzob. 
Cu o mină gravă, Al. Z. discută cu Xenopol, patronul institutului 
omonim ce cu onor îl păstoreşte. Matilda Cugler îşi dă silinţa să intre 
în graţiile criticului N.M., ştiindu-l pesemne sensibil la farmecele 
gingaşului sex. Bardul de la Mirceşti, purtând pe capul pleşuv o 
beretă provensală, î1 confundă impardonabil pe L.V. cu poetastrul 
Samson, Samson Bodnărescu, cum figurează el în istoriile literare, 
într-o scenă hazlie (una, printre altele), AL.A. îl asaltează cu întrebări 
pe Dosoftei în legătură cu Psaltirea în versuri, întrezărind cu 
înfrigurare şansele unei noi ediţii a Vieţii sfinţilor. 

Florin FAIFER 
(continuare în pagina 22) 
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NĂZDRĂVĂNIILE UNUI MAGISTRU 
 
Aşa s-ar putea numi ucronia lui Paul Miron (foto) intitulată, 

enigmatic, Târgul şaradelor (2000). O imposibilă întoarcere într-un 
spaţiu presărat de contrarietăţi, pe care realitatea şi ficţiunea şi-1 
dispută. Naraţiunea pare a demara, dacă nu prinzi ricanarea din 
subtext, într-o cheie aburit-sentimentală. Răzbit de nostalgii, 
fălticeneanul ce şi-a trăit vârsta romantică în urbea „de pe cele şapte 
coline” se întoarce, după ani de rătăciri pe coclaurii străinătăţii, în 
„dulcele târg” care, în privazul amintirii, căpătase o aură mitică. Oraş 
de vis, meleag al armoniei, hărăzit cu un farmec nepereche. Dorul 
aprig, pasămite, îl îndeamnă pe eroul-narator, dibaci mânuitor al 
şarjei, să purceadă într-un, mirabil, „hagialâc”. 

Dar, vai, una era „icoana” împăienjenită de „lacrima” nostalgiei 
şi cu totul altfel, ca într-un coridor cu strâmbăcioase oglinzi, îi apare 
acum imaginea cetăţii cu trei sute de biserici. Ce spectacol bizar, ce 
vedenii groteşti oferă, în caleidoscopice rotiri, oraşul somnolent de 
pe malurile bâhlitului Bahlui! O paradă a derizoriului, cum, vorba 
aceea, i se şede unui bâlci al deşertăciunilor. Timpul ce s-a scurs în 
întunecaţii luştri n-a fost, se vede cât de colo, prea milostiv. Când 
perplexat, când amuzat, dar şi încercat de amărăciuni perceptibile în 
grimasa hazului de necaz, „fiul risipitor” se confruntă cu o privelişte 
ce se răstoarnă mereu în fantasmagoric, întreţesând real şi ireal, 
firesc şi nefiresc, trecut de glorii, prezent decăzut şi un incert viitor.

Interferări care, prelungind ecoul unor spaime, poate şi al unor 
traume vechi, întreţin la peregrinul nostru o stare de nelinişte. Panica 
surdă a celui urmărit. Caraghioasă, dar sinistră în obtuzitatea ei, 
„miliţia” e colea, şi o „poteră” pare să fi fost pusă pe urmele 
„fugarului”, nevoit ba să caute un refugiu, ba să răspundă, când i-e 
lumea mai dragă, unor scotocitoare, aiuristice, de rea-credinţă 
chestionări. Unde să se ascundă? Turnătorii mişună, sub măşti fel de 
fel, umplând cu delaţiuni nătânge dosare peste dosare, fără a potoli 
pofta de căpcăun a „organelor”, alarmate de pătrunderea în teritoriu a 
„obiectivului” suspect (şi a ...„obiectivei” aşijderea). La Casa de 
oaspeţi, ilar-orwellian sălaş, microfoanele vânează fiecare scârţâit, 
fiecare şoaptă, fiecare scrâşnet. Pândă generatoare de absurd, 
împresurare declanşând un sentiment crescând de insecuritate. 

Totul începe să semene a vis şi a coşmar, chiar dacă în ludice 
figurări. Sunt şapte încercări prin care, ca într-o poveste, călătorul 
trebuie să treacă. Şapte şarade, în versuri stângace, au să fie 
dezlegate, ca pentru a se afla un sens într-o lume bazacoană, în care 
veacuri se amestecă precum cărţile de joc, morţi şi vii răsar şi dispar 
cu şi fără noimă, o asemenea păpuşărie fantezistă – de virtuozitate 
postmodernă – vrând parcă să adeverească zicerea, cam în răspăr, că 
în Moldova „oamenii mari nu mor niciodată”. Şi asta, cu toate urgiile 
care hojma s-au abătut asupra mult pătimitului plai. Pustiirile 
războaielor, pacostea comunismului, care a dat multora „gustul” 
bicisnic al supuşeniei, prigonind cele sfinte şi însămânţând spornic 
prostul gust. Nu-i de mirare că anormalitatea s-a înstăpânit, fie şi 
luând aparenţele normalităţii. 

Şi totuşi, Iaşul... Ca la comanda unei baghete magice, se iţesc 
într-o străfulgerare uliţe de altcândva (Drumul Hârlăului, Uliţa 
Goliei), cârciumioare îmbietoare (Vidraşcu, Trei Sarmale, Bolta 
Rece), dar şi pitoreşti figuri de mult dispărute (birjari, precupeţi, 
bragagii). Un peisaj în care îşi împânzeşte vraja Grădina din Copou, 
cu teiul romantic al lui Eminescu, adie mireasma livezilor de sub 
Cetăţuia, bat, cavernos, clopotele de la Sf. Spiridon. Cuprins de 
melancolie, protagonistul ciudatei aventuri mai că s-ar lăsa în voia 
unor lirice elanuri, caligrafiind elegiace poeme în proză: suspinări 
pentru cele ce s-au călătorit. Numai că fioriturile de stil (cu alintări 
poeticeşti, în manieră ceremonioasă ori în veşmânt cronicăresc) sunt 
înşelătoare. Iscusit camuflat în antifrază – procedeu în care Paul 
Miron rămâne un maestru –, rictusul sarcastic vădeşte un ochi necru-
ţător. Ochiul necesar... Prea se înşiruie dezamăgirile, prea abruptă e 
căderea din sublimul legendei în actualitatea nu rareori meschină şi 
ridicolă, înţesată de bizantinisme, balcanisme, „ieşenisme”. 
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Ne-am intersectat pașii de multe ori, în ocazii 
totdeauna oficiale, dar și semnificative sub unghi 
profesional. Restituirile, fie și târzii, anevoioase, 
nesigure, privesc nu numai bunurile materiale, 
cuantificabile până la un punct, ci și zona greu 
definibilă a „bunurilor simbolice”, dacă e să apelăm la 
o sintagmă curentă. Acestei zone îi aparține 
istoriografia, domeniu nespus de vitregit sub dictatura 
comunistă. Vitregit, însă nicidecum anihilat cu totul, 
cum s-ar deduce din unele analize mai superficiale. 
Discursul unic, impus în manualele școlare și în 
programele analitice de rang universitar, n-a 
funcționat nicicând în chip absolut. Dovadă stau 
multele mărturii despre unii profesori de istorie care se 
abăteau frecvent de la versiunea oficială, deschizând 
paranteze cu restituții mai oneste sau pur și simplu 
escamotând lecțiile, paragrafele, episoadele asupra 
cărora era mai bine să se lase momentan tăcerea. 
Unii au și plătit, în diverse forme, pentru inadecvația la 
discursul totalitar. Întâiul meu profesor de istorie de la 
Școala Normală, Laur Gârbu, a și fost închis, un timp, 
ca să-și semnaleze din nou prezența numai peste ani, 
pe când eu funcționam deja, după o lungă recluziune, 
la Biblioteca Centrală Universitară din Iași. A dorit 
pesemne  să-și vadă un elev care trecuse, ca și el, 
prin „furcile caudine” ale coerciției totalitare. Profesorul 
Ion Enache, de la Alma Mater Iassiensis, putea fi 
întâlnit, lângă un alt ex-student, M. Brudiu, în lagărul 
de muncă de la Salcia, ca și profesorul de istorie 
bucovinean, I. Andrieșel, rămas în memoria noilor 
generații ca dascăl atașat valorilor patriotice. Ajung 
aceste nume pentru a ilustra un tip de atitudine a 
breslei istoricilor sub vechiul regim. Regăsim aceeași 
conduită, sub unghi profesional și deontologic, în 
zona cercetării științifice, unde și-au aflat refugiu unii 
specialiști notorii, de care noul regim avea nevoie 
pentru proiectele mai ambițioase, precum colecția 
Documente privind istoria României, care nu se putea 
împlini fără o anume competență. C.C. Giurescu, I. 
Hudiță, E. Lăzărescu, P.P. Panaitescu, V. 
Papacostea, din vechea generație, au colaborat la 
asemenea proiecte, alături de istorici mai tineri (Ș. 
Papacostea, Ș. Rădulescu-Zoner, N. Stoicescu ș.a.), 
trecuți și ei prin avataruri carcerale. 

A contat mult faptul că după „dictatura rolleriană”, 
breasla istoriografică a avut în frunte un mare istoric, 
Andrei Oțetea, care a știut să adune în jurul său 
energii tinere, capabile de performanțe. 

DISCURS ISTORIC ÎN CHEIE 
UMANISTĂ: ALEXANDRU DUŢU 

Biblioteca Academiei Române, condusă un timp 
de figuri eminente ale culturii noastre (Mircea Malița, 
Tudor Vianu, Șerban Cioculescu etc.), a fost un 
centru formativ și de iradiație spirituală, în cadrul 
căruia au activat, între alții, Virgil Cândea, Alexandru 
Duțu, M. Gramatopol, Remus Niculescu, ultimul fiind 
condamnat la închisoare în lotul „Noica – Pillat” și 
activând apoi la Institutul de Istoria Artei, finalmente 
ca director al acestuia. Era în plin stalinism, cu toate 
astea câțiva cercetători s-au impus ca profesioniști de 
marcă în diverse domenii, diminuând handicapul 
impus de regim prin izolarea de lumea liberă. Unul din 
ei a făcut din rațiunea dominantă o sintagmă 
definitorie pentru un anume elan spiritual (Virgil 
Cândea), pe când altul examina minuțios și optim, pe 
linia unei noi sinteze istorico-literare, cultura română 
din secolul XVIII și din epoca tranziției spre 
modernitate (Alexandru Duțu). În același timp, un 
erudit teoretician al ideilor literare, trecut îndelung prin 
închisorile comuniste, se străduia să impună un nou 
discurs, la interferența domeniilor umaniste, cu o mare 
propensiune constructivă (Adrian Marino), astfel că 
lumea culturală din spațiul carpato-danubian putea să 
se prezinte mai onorabil în raport cu lumea din afara 
acestui areal. 

 Născut la 2 septembrie 1928, Alexandru Duțu a 
studiat dreptul, filologia modernă și teologia într-o 
perioadă nefastă pentru învățământul românesc, una 
în care el a putut beneficia totuși de contactul cu 
câteva spirite de elită, cele neanihilate încă de 
proletcultism. O colegă de generație1 a sesizat 
undeva profitul  intelectual avut de Alexandru Duțu în 
duzina de ani petrecuți la Biblioteca Academiei, până 
în 1963, după care a urmat o lungă etapă de 
cercetare la Institutul de Studii Sud-Est Europene, în 
preajma lui V. Papacostea, apoi a lui Mihai Berza, 
istorici eminenți, a căror prestație în domeniu a știut 
să o continue cu asupra de măsură, până la stingerea 
sa din viață, la 12 ianuarie 1999.  

Revista Institutului, uneori cu suplimente 
tematice, el a condus-o mai tot timpul. Și-a legat însă 
numele, alături de Zoe Dumitrescu-Bușulenga și 
Adrian Marino, și de alte publicații de prestigiu: 
Cahiers roumains d’études littéraires și Synthesis. În 
toate, el a imprimat ceva din spiritul său riguros și 
avântat totodată, cultivând relații cordiale cu noile 
eșaloane de cercetători, după cum am avut ocazia să 
constat și pe cont propriu. 
 

Ne-am intersectat pașii de multe ori, în ocazii 
totdeauna oficiale, dar și semnificative sub unghi 
profesional. Prima de care îmi aduc aminte se lega de 
un colocviu internațional „Dimitrie Cantemir”, 
desfășurat la Freiburg im Breisgau, la finele lui 1973, 
sub egida Societății „Mihai Eminescu”, de care se 
ocupa profesorul Paul Miron. Au fost acolo, între alții, 
Virgil Cândea, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Mircea 
Malița, nume de neocolit în cultura română. Mi-a trimis 
curând un extras din „Balkan Studies” (1972) 
conținând studiul său Ethics, schérzi and delectation, 
la 6 ianuarie 1974, „cu amintirea călătoriei noastre în 
Pădurea Neagră și cu sinceră gratitudine pentru 
observațiile pertinente și comentariile colegiale făcute 
asupra cărților mele”. A fost momentul când mi s-a 
atribuit o bursă de către Fundația „Alexander von 
Humboldt”, de care însă n-am putut beneficia decât 
peste ani, în primăvara lui 1977. În ajun de plecare în 
Germania, am făcut o vizită la Institutul de Studii Sud-
Est Europene, unde am discutat oportunitățile de 
colaborare cu specialiștii germani, la discuție luând 
parte directorul însuși, M. Berza, și Alexandru Duțu. 
Cu ultimul (fiindcă celălalt avea să se stingă în 
curând) am păstrat cele mai bune raporturi, legate de 
revistele pe care le gestiona, dar și de unele 
manifestări științifice, la București, la Iași, la Suceava, 
sau chiar la mari congrese: Stuttgart, 1985; Madrid, 
1990; Oslo, 2000. Schimbul de scrisori dintre noi, 
activ până în preajma stingerii sale, ar necesita, 
evident, un alt spațiu. Remarc momentan că istoricul 
Alexandru Duțu, ajuns director al Institutului de Studii 
Sud-Est Europene, depunea mari diligențe pentru 
asigurarea unui climat favorabil, stimulând noile 
energii și insistând pentru optimizarea raportului dintre 
tradiție și modernitate. La Casa Oamenilor de Știință, 
mi-a prezentat într-o seară, la finele unei reuniuni 
științifice, doi tineri colaboratori (Florin Țurcanu și 
Laurențiu Vlad), cu o bucurie „pedagogică” ce mi-a 
rămas în minte ca un semn al capacității sale de a se 
împlini prin alții, ca în sintagma steinhardtiană: 
Dăruind, vei dobândi! 

În chiar anul fatidic, 1999, câțiva discipoli i-au 
dedicat, postum, un florilegiu tematic, Pouvoirs et 
mentalités, coordonat de Laurențiu Vlad, același care, 
de curând, i-a consacrat un alt mănunchi de texte, 
care relua titlul unei cărți2 publicate anterior de cel 
omagiat: La Dimension humaine de l’histoire. 
L’Héritage intellectuel de Alexandru Duțu, volum 
apărut  recent la Institutul European din Iași3. 

Dimensiunea umană a istoriei e o formulă 
exactă și generoasă, definind o preocupare 
constantă a autorului, dar și o bogată tradiție în 
domeniu, îndeosebi pledoaria lui N. Iorga pentru 
„umanitatea” celui care se ocupă de „tragedia 
acestui neam omenesc”4. 

 

Pregătit îndelung și elaborat minuțios, noul volum 
oferă „analiza atentă a diferitelor perspective și 
problematici sugerate de textele lui Alexandru Duțu”, 
după cum ne asigură coordonatorul, Laurențiu Vlad, 
cel căruia i se datorează și alte inițiative consonante: 
Pouvoirs et mentalités (1999); Lumea dinăuntru și lumea 
din afară (2009)5. Organizată în trei secțiuni, noua 
culegere tematică dă seama de aportul celui omagiat 
în materie de: (I) studii culturale, literatură comparată, 
istoria ideilor și mentalităților; (II) mentalități, 
imagologie, antropologie politică și religioasă; (III) 
mărturii, lecturi, lecții.  

Autorii provin din generații diferite, dispuși însă a 
examina opera în cauză convergent, în orizontul definit 
progresiv de Alexandru Duțu, din anii uceniciei 
cărturărești, la Biblioteca Academiei, până în ajun de 
nou secol și de mileniu, ajun coincident cu mari mutații 
în toată lumea. Momentul l-a găsit pe distinsul istoric 
dispus nu doar să discute critic, ci totodată să-și 
reevalueze prestația personală. „Am fost obligați să 
vedem numai partea de jos a umanității”6, sesiza el, la 
începutul schimbării de regim, convins că noul timp al 
istoriei reclama revizuiri de tot felul, critica având a fi 
neapărat și autocritică. 

Am avut, în ce ne privește, de mai multe ori 
ocazia de a face estimări privitoare la scrierile lui 
Alexandru Duțu, fie că era vorba de umanismul 
românesc, de secolul XVIII, de modernitate sau de 
problemele integrării europene7. Postum, ni s-a 
părut că îi putem așeza demersurile en historien 
sub semnul unei generoase deschideri8. Este ceea 
ce rezultă, plenar, persuasiv, și din noul volum, 
dedicat moștenirii sale intelectuale, asupra căreia 
ne-ar plăcea să putem reveni. 

Alexandru ZUB 
  

••  
 

1 Cornelia Ștefănescu, Seninătatea rațiunii, în România 
literară, XXXVII, 7, 24 februarie – 2 martie 1999, p. 10. 

2 Alexandru Duțu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcții în 
istoria mentalităților, București, 1986. 

3 Laurențiu Vlad (direction), La dimension humaine de 
l’histoire. L’Héritage intellectuel de Alexandru Duțu, Iași, 2012, 370 p. 

4 N. Iorga, Generalități cu privire la studiile istorice, ed. III, 
București, 1944, p. 344. 

5 Pouvoirs et mentalities. Textes réunis par Laurențiu Vlad, à 
la mémoire du professeur Alexandru Duțu, Bucarest, 1999; Lumea 
dinăuntru și lumea din afară (articole, interviuri, note de lectură), ed. 
Laurențiu Vlad, București, 2009. 

6 Alexandru Duțu, Interviu consemnat de Georgeta Pop în 
Cotidianul, Litere, Arte, Idei, II, 15 (48), 13 aprilie 1992, p. 5. Vezi și 
articolul aceluiași, Metanoia, în România liberă, 9 martie 1991, p. 5. 

7 Cf. îndeosebi Alexandru Zub, Orizont mental și 
comparatism, în Viața românească, LXXIX, 12, 1984, p. 64-69. 

8 Idem, Un istoric al deschiderii, în Cotidianul, Litere, Arte, 
Idei, VII, 8 (282), 7 ianuarie 2002, p. 6. Text tradus în engleză (A 
path breaker historian), în vol. La dimension humaine de l’histoire, 
sous la direction de Laurențiu Vlad, Iași, 2012, p. 53-57. 
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15, 12, 60, 35, 57 ... 
O să vă întrebați ce este cu cifrele acestea. Ok: reprezintă 

procente dintr-un sondaj al Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării și care exprimă mai mult decât ați 
vrea să aflați despre populația acestei țări mult analfabetă 
civic. Repondenții la chestionare sunt din medii diverse iar 
spectacolul acestor cifre, aparent lejere, este unul înfricoșător! 

Dintotdeauna există discriminare, dar care ar putea să fie 
mesajul reactiv al artei? În acest context de reinventare, s-a 
cerut un text despre o expoziție, care s-a născut aproape 
integral din cauza discriminării și a urii rasiale, pentru 
susţinerea unui eveniment artistic care speră să nu rămână 
singular într-un peisaj dezolant de indiferență și cinism. 
Cuvântul se solidarizează cu emoţia produsă de imagini, dar, 
după cum se știe, o singură imagine este mai expresivă decât 
o mie de cuvinte. Două expresii simbolice diferite care 
cimentează o atitudine, crează premise pentru o retorică cu 
impact social. Cum va răspunde oare socialul la această 
retorică, puțin emoționată, și dacă nu cumva „va beneficia” 
de indiferența asta care ucide, tăcut, în mintea tuturor celor 
cărora le piere memoria. 

Cum a fost posibil? Holocaustul evreilor din România este 
o expoziție care face parte dintr-un proiect nu doar de 
cunoaștere a unei realități prea puțin cunoscute, ci și de 
combatere a discriminării. Expoziția de la Iași nu a fost una 
obișnuită. A fost  plină de emoție și a generat un fior care a 
dăinuit și după vernisaj. Practic, a fost vorba „doar” despre 
Memorie. Ori, această expoziție a avut tocmai darul de a ne re-
aminti tragedia evreilor din România în timpul guvernării 
regimului Ion Antonescu. Nu întâmplător s-a ales data 
vernisajului 27 ianuarie. În 2005, Adunarea Generală a 
Naţiunilor Unite stabilea ca 27 ianuarie să marchereze Ziua 
Internațională de Comemorare a Holocaustului, zi în care, 
armata sovietică a eliberat lagărul de exterminare Auschwitz-
Birkenau. Toți cei care nu își mai aduceau aminte că au fost 
lichidați 6 milioane de evrei, peste 300.000 de romi şi alte 
victime nevinovate ale barbariei Germaniei naziste, a aliaților 
sau colaboratorilor lor au avut ocazia să pășească în Galeriile de 
Artă ale UAP Iași de pe Lăpușneanu și să vadă expoziția 
noastră pentru a-și reîmprospăta Memoria. 

Au fost reunite 33 de lucrări ale celor 11 artişti plastici care, 
în vara anului 2012, au participat la tabăra de creaţie Cum a fost 
posibil?Holocasutul evreilor din România, organizată de 
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România 
„Elie Wiesel”. Această idee s-a născut din generozitatea 
pictoriţei Sarah Einik din Israel, care a intuit posibilitatea 
întâlnirii dintre artă și istorie, într-o formă nouă, originală, dar și 
teribil de acroșantă, pentru a crea o emoție colectivă și a zgudui 
conștiințele contemporanilor. Arta este o mediere între 
realitate, care  poate fi uitată, şi public, având menirea de a 
face mai uşor înţeleasă receptarea tragediei, prin mijloacele 
sale specifice și prin emoţia creată. Oricine a fost vreodată la 
un spectacol de neuitat, la o expoziţie de neuitat, la un film 
de neuitat, a rămas cu adânci urme mnezice. 

Lucrările expuse pe simezele galeriei UAP Iași au avut în 
prim plan înţelegerea Holocaustului ca o relaţie cu trei actori: 
victimele, responsabilii şi martorii. Victimele au fost oameni 
simpli, trimişi la moarte pentru că erau diferiţi. Diferiţi în 
imaginaţia frustrată a celor, pentru care politica însemna 
exercitarea urii cu instrumentele statului. Responsabilitatea a 
fost a guvernelor, care au folosit antisemitismul şi ura rasială ca 
armă politică. Martori au fost cetăţenii, care au asistat, în cea 
mai mare parte, pasivi, la cele întâmplate. Au fost şi martori 
activi, creştini, care i-au ajutat pe evrei să scape din faţa 
măcelului. Unii dintre ei au devenit Drepţi ai popoarelor, o 
recunoaştere simbolică din partea statului Israel, pentru 
atitudinea lor umană şi dezinteresată în timpul celui de la Doilea 
Război Mondial. Asta, în timp ce foarte mulți s-au retras într-o 
orbire autoindusă. Din lașitate, oportunism sau frică pur și 
simplu. Evocarea victimei în diverse ipostaze nu este 
întâmplătoare. Aceasta reprezintă componenta de cea mai mare 
sensibilitate într-o istorie care, cu greu, îşi capătă sens şi 
raţionalitate. Alegerea reprezentării inocenţei victimei, lipsită de 
apărare, în faţa asasinatului colectiv al puterii, este maximum de 
intensitate simbolică ce poate fi asociat cu gestul de a reprima o 
putere totalitară şi, în acelaşi timp, de a comemora memoria 
celor dispăruţi. A nu uita este o datorie şi dacă nu ne facem 
datoria, atunci totul se va putea repeta, cel puţin la fel de 
barbar cum a mai fost. De multe ori tragismul sau gravitatea 
celor întâmplate nu se poate reda în cuvinte: ghetoizări, 
populaţie civilă lăsată să moară de foame sau boli, deportări şi 
exterminări, victime care îşi săpau singure gropile comune 
înainte de a fi asasinate, masacre etc. 

Pentru prima dată în istorie, femei, copii şi bătrâni au fost 
asasinaţi prin cele mai diverse mijloace. Istoria a cunoscut tot felul 
de sisteme genocidale, însă nimic nu a întrecut, ca amploare 
macabră, Holocaustul. A fost o crimă în masă, o crimă împotriva 
umanităţii, concepută în laboratoarele ideologice şi politice ale 
statului totalitar de sorginte nazistă. A fost o politică de stat, nu 
revolta spontană a unei comunităţi împotriva alteia. 

Lucrările reunite în această expoziție propun sau îndeamnă la 
căutarea unor răspunsuri pentru o întrebare mai apropiată de 
conştiinţa civică a cetăţeanului modern: „Cum a fost posibil în 
secolul XX, ca un regim politic să ucidă, cu (I)responsabilitate, 
milioane  de oameni pe criterii etnice  şi rasiale?” 

Și chiar și așa există, astăzi discriminare? Există astăzi 
discriminare în România?  Întrebări retorice, cu răspuns previzibil: 
DA! Este foarte greu ca într-o pagină sau două să poți sintetiza un 
fenomen care durează de mii de ani. Dar vom încerca: venind spre 
contemporaneitate, plecând de la Cetatea asediată a lui Jean 
Delumeau, vom vedea că toate temerile marilor colectivități umane 
care împărtășesc aceleași convingeri religioase au nevoie, desigur, 
în momente de criză, de așa numiții „țapi ispășitori”. Victimele, în 
cazul de față, evrei, slujesc ca paratrăznete sociale în momente de 
tensiune maximă. Pînă la urmă, crizele, de orice fel ar fi acestea, 
sunt cea mai bună hârtie de turnesol întru identificarea stării 
culturale dintr-o țară sau alta, la un popor sau altul. Cu cât 
manifestările violente împotriva așa numiților țapi ispășitori sunt 
mai tortuante, cu atât ne vom da seama de echilibrul precar al 
acelei țări, al acelui popor. De gradul său de cultură. De toleranță. 
Or, toleranța este ea însăși expresia inteligenței cultivate. Cu cât 
mai multă animalitate manifestă, cu atât mai puțină ci-vi-li-ta-te! 
Vă rog să îmi iertați termenul, dar avem de a face cu o ecuație 
simplă, în care nu atât istoria este vinovată, cât gradul de 
rafinament intelectual pe care l-a atins acea țară sau acel popor. 

Cum destinele umane, individuale și colective  nu suportă 
matematicile reci și statisticile seci, să ne aducem aminte, pornind 
de la individual către general, că și acum se mai aud țipete de 
durere în bezna nopților europene, în marile capitale care, chiar 
dacă sunt luminate feeric, nu pot să ascundă un trecut monstruos: 
de lichidare a așa numiților țapi-ispășitori, victime inocente pe 
altarul unei credințe sau a alteia: fie ea catolică, fie ortodoxă, fie  
musulmană. Este adevărat că cea mai simplă soluție e să arunci 
propria-ți neputință de gândire (gândire economică, politică, 
socială) în spatele unor oameni care nu au cum să se apere, care 
deja au fost marginalizați și atunci poporul, va lua de bun 
lamentația unor lideri care nu pot găsi soluții decât radicale și 
anume transferând dezastrul în altă curte deși, culmea, curtea este 
aceeași. Este ca și cum ne-am sinucide prin intermediari, pentru că, 
alungându-l pe Celălalt, îl alungăm din propria Ființă, din propria 
Economie, până la urmă din propriul Suflet! Suntem un Suflet 
colectiv, suntem interdependenți, trăim schimbând idei și nu pumni 
sau bâte. Și dacă ne vom lăsa copiii în pace, să stea alături în bancă, 
îndiferent de confesiune sau de culoarea pielii, atunci lumea mai 
are o șansă. Toleranță, inteligență și umor. Nu vrem mai mult! 

Avem deja o istorie a sondajelor care măsoară opinii despre 
modul în care oamenii percep sau se simt discriminaţi în societatea 
românească. Aşa se face că, în sondajul CNCD din 2010, evaluarea 
datelor generează un tablou complicat. Spre exemplu, 15% dintre 
intervievaţi apreciază că romii „ar trebui să nu vină în România” 
sau doar „să o viziteze”. Se exprimă astfel o opinie de respingere 
faţă de romi. În acelaşi timp, 60% dintre respondenţi consideră că 
romii sunt discriminaţi în România. 

 

Elisabeth UNGUREANU 
 

(continuare în pagina 22) 

... şi despre un holocaust 
postmodern: 

ESCAPE FROM CAMP 14 
 
 

Un ziarist american, Blaine Harden, angajat pentru Asia 
de est de Washington Post, îl întâlneşte, la Tokyo, pe unicul 
supravieţuitor evadat dintr-un lagăr de concentrare nord-
coreean, Shin Dong-Hyuk. După aproape nouă luni de 
ezitări, acesta consimte să-şi dezvăluie povestea incredibilă. 
Apare astfel un prim articol, urmat de o carte: Escape from 
Camp 14. Care a explodat editorial, fiind tradusă, doar în 
2012, în douăzeci şi patru de limbi, şi cunoscând un răsunet 
fără precedent în rândul presei, opiniei publice şi chiar în cel 
al factorilor decizionali la nivel internaţional în ceea ce 
priveşte respectarea drepturilor omului pe Terra noastră. 
Cartea are doar 200 de pagini, scrise obiectiv, în 
respectarea strictă a faptelor relatate. Se citeşte cu oroare şi 
pe nerăsuflate. Shin Dong-Hyuk s-a născut în 1982 în Camp 
14, unul dintre cele mai severe lagăre de exterminare prin 
muncă şi înfometare din Coreea comunistă, unde, pe o 
suprafaţă de 108 mile pătrate îşi aşteaptă sfârşitul 
aproximativ 50.000 de prizonieri. Deţinuţii sunt obligaţi să 
memoreze zece „porunci” între care opt se referă la 
infracţiunile pentru care vor fi ucişi imediat. Ei muncesc 12-
15 ore din 24, sunt hrăniţi foarte prost, sunt bătuţi des şi 
sălbatic, iar îndrăzneala de a vâna resturi alimentare sau 
vieţuitoare mici( şobolani, broaşte, gândaci) se pedepseşte 
brutal. Mor înainte de a împlini cincizeci de ani, malnutrţia şi 
bolile netratate apropiindu-le sfârşitul. Cinstea, dragostea, 
de aproapele tău sau de mamă, de tată, de frate, nu sunt 
cunoscute, deţinuţii fiind dominaţi exclusiv de instinctul 
supravieţuirii. Prezenţa continuă, iminentă a morţii îi face să 
dorească fierbinte viaţa, aşa că se toarnă unul pe altul. 
Familia lui Shin a ajuns în Camp 14 pentru că fraţii tatălui 
său au fugit în timpul războiului(1951) în Sud, ceea ce 
echivalează cu o crimă comisă împotriva dinastiei Kim. La 
numai patru ani, Shin asistă la primul omor public prin 
spânzurare. Ajuns la şcoală, vede cum un copil de şase ani 
este bătut mortal de profesor, în sala de clasă, pentru că 
ascunsese 5(!) boabe de porumb în buzunar. La 14 ani îşi 
aude mama şi fratele plănuindu-şi evadarea. Îi denunţă şi 
asistă, aşezat în faţa mulţimii, la uciderea lor: mama – prin 
spânzurare, fratele – prin împuşcare.  

Moartea lor l-a bucu-
rat atunci: va avea mai 
multă mâncare şi el 
rămâne viu. Apoi, timp de 
şapte luni, a fost torturat 
într-o închisoare subtera-
nă. „Am fost mai credin-
cios decât gardienii faţă 
de familia mea. Ne-am 
spionat reciproc”, recu-
noaşte Shin. Cu puţin timp 
înainte de a evada, 
lucrând într-o fabrică de 
textile, scapă jos o maşină 
de cusut. Paznicul de 
serviciu scoate imediat 
cuţitul şi-i taie prima 
falangă a unui deget.  

Cunoaşte un deţinut venit de-afară. Acesta îl învaţă că 
Pământul e rotund, că există şi alte ţări, America, Coreea de 
Sud, China, iar acolo oamenii au calculatoare, telefoane 
mobile, televizoare, că folosesc ceva numit „bani” pentru 
schimbul de mărfuri. La 23 de ani, Shin înşeală vigilenţa 
gardienilor, se târăşte prin gardul electrificat peste cadavrul 
prietenului său electrocutat. Mic şi extrem de slab, acoperit 
de cicatricile arsurilor suferite, colindă ţara, alăturându-se 
unor grupuri de tineri flămânzi, împreună cu care adună 
resturi alimentare de pe câmp  sau fură varză, porumb, din 
gospodăriile ţăranilor. Ajunge la graniţa chineză, îl mituieşte 
pe vameşul nord-coreean cu ţigări şi câţiva biscuiţi, iar 
acesta îi arată locul de trecere Dincolo, pe râul îngheţat. Din 
China ajunge în Coreea de Sud, în Japonia. 

Acum, Shin călătoreşte prin lume, uneori însoţit de 
ziaristul Harden. El vorbeşte oamenilor, în şcoli sau biserici, 
despre prizonieratul său atroce, despre terifiantele suferinţe 
îndurate de deţinuţii Gulag-ului nord-coreean. Primeşte 
jumătate din avansul pentru carte şi din veniturile ulterioare. 
Încearcă să înveţe abc-ul sentimentelor umane normale. 
Trăieşte într-o altă realitate, total diferită de cea a primilor săi 
23 de ani de viaţă. Oare va putea să-şi accepte trecutul de o 
cruzime imposibil de imaginat, iadul din care a evadat?, se 
întreabă Blaine Harden, lăsând cititorului să găsească greul 
răspuns. În Seul trăiesc mai mult de 23.000 de nord-coreeni, 
iar după  mărturiile lor imposibil de crezut, reiese că Shin a 
avut totuşi o viaţă mai uşoară, că este un om deosebit de 
puternic, înzestrat cu o rară voinţă de a trăi. Cum am mai 
spus, apariţia cărţii Escape from Camp 14 a provocat o 
răsunătoare reacţie, ajungând, în timp record, să fie 
recomandată drept „lectură obligatorie în fiecare liceu 
sau colegiu” (ziarul Escape). Spicuim în continuare opinii 
despre carte: „Aceste lagăre sunt o ruşine pentru 
conştiinţa noastră colectivă” iar povestea lui Shin este 
„puternică, extrem de stresantă. 

             Virginia FABIAN 
 

 (continuare în pagina 22) 

 

artă şi istorie: 
HOLOCAUSTUL ȘI 
DISCRIMINAREA... 

PE SIMEZE! 

 

Expoziția Cum a fost posibil? Holocaustul evreilor din 
România găzduită de Galeriile de Artă ale Uniunii Artiștilor 
Plastici Iași a fost organizată de Elisabeth Ungureanu, 
reprezentant al Institutului Naţional pentru Studierea 
Holocaustului din România „Elie Wiesel” și a putut fi 
vizionată în perioada 27 ianuarie – 8 februarie 2013. 
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Ceea ce impresionează la Boia este seninătatea și totala 
decrispare a analizelor sale. 

Istoricul nu e nici tribun, nici fals vizionar dinamizat de 
fixații propagandistice, nici activist al adevărului absolut, ci un 
personaj normal, care se comportă și mai ales gândește firesc, 
pentru că-și admite, în primul rând, propriile sale limite 
cognitive. Nici fatalist, nici macerat de secrete frustrări, istoricul 
trebuie să-și susțină punctele de vedere, convins fiind că va 
comite o eroare fundamentală, dacă va respinge din start 
relativitatea, subiectivitatea, echivocul.  

O istorie aflată sub semnul improvizațiilor, complexului 
periferic, respingerii oricărei rigori sistematice, multiplelor 
complexe de inferioritate, încercărilor de compensare a unor 
întârzieri decisive, care continuă să ne distingă în mod evident 
(și adesea în defavoarea noastră) față de celelalte națiuni ale 
Europei. România e o țară europeană, dar efigia sa identitară o 
diferențiază (nu de puține ori, în mod îngrijorător) de 
standardele europenității. Indirect, Lucian Boia ne sugerează că 
purtăm în noi, stigmatele unei moșteniri pe cât de încărcate, pe 
atât de contradictorii. Comunismul a găsit un teren mult mai 
favorabil decât suntem dispuși a recunoaște, fie și pentru că 
instantaneele României interbelice n-au fost nici pe departe, atât 
de luminoase, așa cum, după 1990, unii comentatori/ 
analiști/istorici s-au grăbit a le prezenta, punând un accent aparte 
pe factorii emoționali. Lucian Boia apreciază că societatea 
românească interbelică era, probabil, cea mai inegalitară din 
spațiul est-central european, clasa de mijloc dovedind o 
fragilitate majoră, astfel încât nu va fi, în cele din urmă, capabilă 
a echilibra extremele ideologice.  

Democrația românească s-a dovedit insuficient de viabilă, 
existența sa fiind parazitată, adesea, de imixtiunea unor factori 
nocivi, modelul autoritar de guvernare (cu puternice rădăcini, 
atât în plan spiritual, cât și la nivelul susținerii sale în sfera 
socială) impunându-se, în cele din urmă. Aflată mai mereu sub 
semnul aproximațiilor, al apatiei generalizate, al exploziilor de 
orgoliu individuale, al absenței constanței constructive în sfera 
duratei lungi, istoria românilor e în fond, un mare paradox. 

O undă de pesimism lucid străbate de la un capăt la altul 
volumul lui Lucian Boia, istoricul mărturisindu-și  neputința, în 
ceea ce privește soluțiile viitorului, motivându-și limitele, prin 
considerente umane și psihologice. Ziua de mâine nu-i aparține 
niciodată slujitorului muzei Clio, teritoriul său de analiză fiind 
exclusiv prezentul, cu provocările sale de rigoare… 

Admirabilă prin sinceritatea sa, această sugestie 
metodologică, modestia la care (indirect) își îndeamnă colegii 
de breaslă Lucian Boia fiind o expresie a unui spirit superior,  
lipsit de complexe provinciale. Aparent un survol pe harta 
mentalității românești, cartea ne-ar putea induce în eroare la o 
lectură superificală, prin falsa-i cumințenie. În realitate, avem 
de-a face cu o meditație profundă, de o permanentă actualitate, 
realizată cu mijloacele de expresie ale unui stilist redutabil, 
Lucian Boia fiind un veritabil eseist, unul dintre puținii istorici 
români care scrie într-o altfel de cheie, faţă de modelele 
consacrate de istoriografia perioadei comuniste. Multe dintre 
volumele istoriografice apărute înainte de 1989 erau indigeste, 
atât prin tezismul analizelor, cât și prin totala neatractivitate a 
manierei de a scrie, prolixitatea și simplismul, alternând 
adesea, aproape ca o fatalitate… 

Cartea lui Boia e expresia unei sincerități fermecătoare, prin 
capacitatea de a surprinde esența fenomenului istoric. În atari 
condiții, nu se mai poate vorbi despre subiecte-tabu, pentru că 
orice clișeu este respins dintru început, prin maniera total 
dezideologizantă a analizei. 

    Cristian SANDACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceea ce impresionează la 
Boia este seninătatea și totala 
decrispare a analizelor sale. 
Istoricul nu e nici tribun, nici 
fals vizionar dinamizat de 
fixații propagandistice, nici 
activist al adevărului absolut, 
ci un personaj normal, care se 
comportă și mai ales gândește 
firesc, pentru că-și admite în 
primul rând, propriile sale 
limite cognitive. Lucian Boia 
ne-a obișnuit deja cu volumele 
sale, care propun o interpretare 
lucidă și dezinhibată a istoriei 
românilor. 

Născut în anul 1944, este (probabil) cel mai cunoscut 
istoric român în mediile academice internaționale, cărțile sale 
(unele dintre ele – traduse, inclusiv în limba japoneză) 
bucurându-se de o incontestabilă apreciere, atât în rândul 
specialiștilor, cât și al cititorilor. 

De ce este România altfel? (Humanitas, 2012) este un 
volum care probează din nou calitățile lui Lucian Boia, 
istoricul propunându-ne o radiografiere sintetică a istoriei 
României şi încercând a răspunde la o întrebare pe care și-o 
pun în primul rând străinii: de ce țara noastră nu reușește să 
respecte rigorile standardelor de civilizație europene, în 
pofida faptului că a oferit patrimoniului spiritual universal, 
câteva exemplificări remarcabile? 

Greu de dat un răspuns mulțumitor, iar Lucian Boia nici 
măcar nu încearcă să intre în rolul unui magistru, convins că are 
explicații pentru toate interogațiile. Să reținem, de la început, că 
întreaga istorie românească nu e, de fapt, decât o pendulare 
perpetuă între Occident și Orient, plasamentul geografic  
contribuind,  în mod evident, la cristalizarea unui anumit fel de a 
fi, românii nefiind nici mai prejos, nici mai presus față de ceilalți 
europeni, dar paradoxurile par să le fi tutelat existența încă de la 
începuturi. Exploziile creatoare au coexistat cu lungi perioade de 
hibernare, de retragere efectivă din istoria activă; obediența, 
trădările, lașitățile, au făcut adesea casă bună cu inițiativele 
curajoase și inteligente, sau cu episoadele notabile. Rolul 
străinilor în modernizarea statului român a fost unul important, 
dar o elită autohtonă cu valențe radical ortodoxe și 
antioccidentale a contestat în repetate rânduri presupusul pericol 
al străinismului dizolvant. 

Românii sunt extraordinar  (și, adesea, deconcertant!) de 
adaptabili, pasivi, individualiști, inventivi, imaginativi, 
respectuoși până la depersonalizare cu tot ceea ce înseamnă 
factor de putere și de autoritate, cu un foarte slab spirit civic, 
neobișnuit de rezistenți la suferință, fataliști până la dizolvarea de 
sine… Sunt românii xenofobi? Există acuzații numeroase care-i 
vizează , dar Lucian Boia consideră că xenofobia a avut, în istoria 
României, mai curând dimensiunea unei frustrări, necunoscând 
formulele radicale europene, în pofida unor episoade tragice și 
condamnabile, din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. 

Disprețul față de norme și reguli, predilecția pentru 
improvizație, sunt adânc înrădăcinate în psihologia românească. 
Asupra mentalului colectiv românesc s-au pronunțat gânditori 
remarcabili, fie și dacă-i amintim, aici, doar pe Constantin 
Rădulescu-Motru, Dimitrie Drăghicescu, Emil Cioran, Lucian 
Blaga, Dimitrie Gusti… 

Pe urmele lor, Lucian Boia încearcă să realizeze o sinteză a 
acestor interpretări, într-o manieră personală și clară de 
exprimare. Bun simț axiologic, stil agreabil, accesibil și totuși, 
efervescent, o malițiozitate cu rol terapeutic, fie și dacă ne 
gândim la unele episoade care generează și astăzi nesfârșite 
controverse, ca de pildă, atitudinea intelectualilor noștri față de 
cântecul de sirenă al Puterii, indiferent de coloratura ideologică a 
acesteia. Din această perspectivă, Lucian Boia observă că 
gesticulația sicofantă a multora dintre reprezentanții elitei noastre 
culturale, a fost comună tuturor regimurilor autoritar-dictatoriale 
instaurate în România începând cu anul 1938… Cu un simț al 
realității extrem de prompt, o falangă de intelectuali a pus surdină 
verticalității reflexive, optând pentru pasivitate, înregimentare, 
suspendare a oricărui spirit critic. Tardivele regrete, încercările de 
recosmetizare a biografiilor, n-au putut modifica în datele lor 
fundamentale, atitudinile, memoria istorică jucând rolul unui 
chihlimbar care a reținut totul în chip implacabil… 

Cu siguranță, cartea lui Lucian Boia îi va enerva pe  acei care 
rămân și astăzi tributari unui patriotism parohial, izolaționist și 
gregar, fie și dacă citesc un pasaj ca acesta: „Din secolul al XIV-
lea până astăzi, românii par să bată pasul pe loc: n-au urcat nici 
o treaptă, comparativ cu celelalte țări europene”.  

E o constare pe cât de demobilizatoare, pe atât de lucidă, care 
nu trebuie echivalată nici cu vreun scenariu cu iz conspiraționist, 
nici cu vreo mostră de dispreț, față de specificul național 
românesc. E o realitate, pe care istoricii purificați de zgura 
otrăvită a clișeelor ideologizante, nu se sfiesc a o recunoaște, 
Lucian Boia fiind un exponent strălucit al acestei categorii.  

 
 

  

CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

DE CE ESTE ROMÂNIA ALTFEL? SCRUTÂNDU-L 
PE SCRUTON (II) 

 
Căile apărării culturii înalte. Scruton şi-a propus să ne ofere în 

Cultura modernă pe înţelesul oamenilor inteligenţi (vezi „Cronica 
veche”, nr. 1(24)/ianuarie 2013) nu doar o teorie a evoluţiei culturii 
moderne, ci să arate şi căile de apărare a culturii moderne şi 
critice, agresată de cultura comună şi de alte culturi. 

Calea estetică. Atunci când temelia religioasă a culturii înalte 
slăbeşte, trebuie să folosim arta pentru a o revigora, întrucât 
„obiectele făcute pentru contemplaţia estetică reînnoiesc prin 
puterea lor aluzivă experienţa participării la comunitate. Religia se 
poate veșteji, iar sărbătorile pot intra în declin fără a fi distrusă 
cultura înaltă, care îşi creează propria «comunitate imaginară» şi 
care oferă prin experienţa estetică, un «rit de trecere» către 
împărăţia scopurilor.” Meditând la obiectele ficţionale (artă), ne 
eliberăm de interesele noastre, ne integrăm în comunitate. Religia 
ne influenţează direct, prin rit şi credinţă, iar arta indirect, 
transmiţându-ne o viziune asupra lumii, stârnindu-ne simpatii, 
educându-ne judecăţile, fără a impune vreo doctrină. Această cale 
a fost folosită încă din perioada Iluminismului. Când vechea cultură 
religioasă s-a prăbuşit datorită Reformei, cultura înaltă a 
Iluminismului, folosind viziunea estetică asupra lumii, „a preluat 
funcţia veneraţiei religioase ca sursă a valorilor intrinseci.” Izvorul 
sentimentului etic nu mai era religia, ci arta. Dar în perioadele 
istorice ulterioare această cale nu a mai putut fi folosită. În epoca 
Romantismului, arta trădează etica, “începe să se piardă în iluzii 
deşarte şi în visuri. Fantezii gata făcute înlocuiesc lucrarea 
imaginaţiei, iar sentimentul moral ferm lasă loc sentimentalităţii 
lipsite de duh”. Şi mai grav, în epoca modernă, se răspândeşte 
kitsch-ul, „arta din lumea negustorilor” adică „tot ce ţine de lumea 
oamenilor naivi şi neobişnuiţi să gândească.”   

Calea criticii. Am arătat deja că în cultura înaltă, critica internă 
nici nu e de conceput. Ea se foloseşte doar în raport cu alte culturi 
(are sens extern). „Spiritul critic devine important în epocile de 
declin cultural”, când se trec sub tăcere sau nu se observă 
elementele negative din cultura comună, din artă şi societate. 
Spiritul critic trebuie să vizeze clişeul, care stârneşte „simpatia 
pentru forme goale”, sentimentalismul confundat cu exprimarea 
sinceră. Criticii trebuie să discearnă şi „să traseze linia 
despărţitoare dintre emoţia genuină şi cea contrafăcută.” Autorul 
scoate în relief diferenţa dintre fantezie, care creează surogate şi 
imaginaţia benefică, sursa emoţiilor în arta serioasă.  

Calea iubirii. Lumea modernă este nereligioasă (dezvrăjită, 
zice Scruton), bolnavă, „lumea cinicului şi a negustorului”. Putem 
scăpa de această lume, ne putem mântui prin iubire. Iubirea ne 
aşează într-o poziţie în care să ne confruntăm cu lumea bolnavă şi 
să ispăşim vina de a vieţui în acest cosmos bolnav. Prin iubire 
suntem răscumpăraţi din greşeala originară de a exista în această 
lume bolnavă şi putem „să privim lumea ca şi cum un anume 
gând ar fi adevărat.” Astfel investim lumea cu „ficţiuni folositoare, 
…începem a-i da formă potrivit nevoilor noastre sociale şi morale”. 

Ordalia lumii vechi, exagerarea păcatelor şi accentuarea 
degradării ei pentru ca să înlesnim desprinderea, evidenţierea şi 
adâncirea decăderii lumii vechi, înteţirea disperării, a suferinţei 
morale,  impulsionează căutarea de soluţii pentru o lume nouă, cu 
o nouă cultură înaltă. În esenţă, calea se reduce la „încercarea de 
a reînvia spiritul aducându-i ofense.” Scruton apreciază că 
Baudelaire a folosit acest drum pentru a reînvia cultura înaltă în 
condiţiile romantismului. 

Revrăjirea lumii (Resacralizarea). Prin aceasta se oferă 
culturii o alternativă de sacru, se situează un alt fel de 
religiozitate, la baza lumii şi culturii înalte. Scăderea religiozităţii 
(catolice, deducem din relatarea faptelor istorice, de către autor) 
subminează cultura înaltă. Este imperios necesar un sentiment 
religios pentru a consolida, menţine sau crea cultura înaltă. În 
diferite epoci, s-au folosit în acest scop forme variate de 
sacralitate. În perioada romantică, Wagner a folosit mitul, ca 
„lucru către care trebuie să aspirăm”. Compozitorul a înlocuit 
mitul creştin slăbit cu mitul precreştin german şi astfel a 
resacralizat lumea, a oferit un nou temei sacru culturii înalte. În 
epoca actuală s-ar putea folosi confucianismul (o religiozitate 
laică?). Recurgerea la confucianism este cea mai surprinzătoare 
soluţie oferită de autor, care pe întreg cuprinsul studiului, a afişat, 
indirect, exclusivismul de pe poziţia catolicismului.  

Dialogul (Dezbaterea). Filozoful preconizează folosirea acestei 
căi de apărare a culturii înalte a epocii actuale în raport  cu noua 
cultură a repudierii,  caracterizată prin deconstructivism, feminism, 
politizarea programelor de învăţământ şi manifestată prin cultura 
pop, avangardă şi kitsch. El se arată favorabil unei dezbateri 
neutre, raţionale. „Presupun posibilitatea de a vorbi întemeiat pe 
adevăr, de a aduce argumente trecând de la un adevăr la altul, 
astfel încât să ajungem împreună la o concluzie comună.” În 
această acţiune trebuie să avem în vedere „dilema definirii precise 
a sensului termenilor folosiţi în dezbatere, în redarea prin cuvinte a 
rezultatelor cunoaşterii.” 

Traian D. LAZĂR 
(continuare în pagina 22) 
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

 

– Când ați preluat conducerea revistei „Echinox”? 
– Am preluat conducerea revistei „Echinox” de la numărul 2, 

la începutul anului 1969.  
Eu eram atunci secretar la Asociația Studenților, era 

Asociația Studenților din România, după aceea a devenit a 
Tinerilor Comuniști din România. Un număr de studenți, 
Poantă cu Marcel Runcanu, care a murit și el devreme, Olimpia 
Radu, Dinu Flămând (și el își amintește la un moment dat de 
această secvență), m-au căutat acasă ca să-mi ceară, având în 
vedere relațiile noastre, să vin eu la conducerea revistei, ca să 
nu pună pe cineva necunoscut. Așa că, din februarie 1969, anul 
2, am preluat eu conducerea revistei, şi chiar m-am ocupat de 
numărul acela. Țin minte perfect, pentru că atunci a apărut o 
splendidă pagină de poezie, a lui Adrian Popescu. Noi 
obişnuiam să publicăm în fiecare număr câte o pagină de 
poezii, ca să afirmăm un poet. Toate poeziile acestea şi astăzi 
sunt antologice. 

Am preluat revista cu varii probleme, pentru că era pe 
fondul acesta tensionat, şi se punea problema să desfiinţeze 
revista. La un moment dat, când a venit Maurer în vizită la 
rectorul universității, era prim-ministru atunci şi deputat de 
Cluj, mi-am luat inima în dinţi şi m-am dus la Rectorat şi i-am 
zis, daţi-mi voie să vă explic cum stă situația la revistă, să-l rog 
să ne sprijine, să nu se desfiinţeze revista. Atunci Maurer a zis: 
să vedem ce se poate face, pentru mine a sunat oarecum 
încurajator. Am revenit la numărul doi, am continuat aşa, şi 
revista a mers mai departe. 

–  În ce relații erați cu celelalte grupări literare, în special 
cele de la Iași și București? 

– Erau relații de prietenie și colaborare, ne vizitam între 
noi, cei de la Cenaclul de Luni, pentru că nu aveau o revistă a 
lor, mai publicau în revista noastră. Acum sigur concurența am 
simțit-o tot timpul cu „Cenaclul de Luni”, pentru că era acolo 
Manolescu. Ce Papahagi!? Ce Pop Ion din provincia clujeană!? 
Nu!? Unii dintre cei de la „Cenaclul de Luni”, Cărtărescu, de 
exemplu, a dat cât a putut cu piciorul, declara „expresioniștii 
ăștia de la margine, de la Cluj”. Dacă numărăm câți boboci au 
ieșit de pe băncile Echinoxului! Degeaba zic bucureștenii că 
„Cenaclul de Luni” e foarte important. Dacă stai să numeri 
acum câți poeți au ieșit din generația optzecistă de la Cluj, Ion 
Mureșan, Marta Petreu, Emil Hurezeanu, foarte promițător poet 
la început, s-a lăsat după aceea din cauza politicii și trecerii în 
Occident, dar era foarte bun, Aurel Pantea, poet excelent, 
Andrei Zanca, iarăși un poet minunat, Damaschin, pe linia lui 
mai mistică puțin, Ion Cristofor, Ioan Moldovan, Mircea 
Petean, Augustin Hotca, care a murit prea devreme, dar care 
era, poate, cel mai curajos, a lăsat niște poezii de mare 
varietate, foarte prozaice, în genul acesta de notație brutală a 
unor realități, chiar cuvinte directe adresate politicii, n-a putut 
publica decât puțin în timpul vieții. În domeniul criticii literare, 
gândiți-vă că Petru Poantă era foarte bun, dar n-a fost destul de 
ambițios și de energic ca să iasă în față cum ar fi meritat, că ar 
fi fost un mare critic, a scris lucruri foarte bune în prima lui 
carte Modalități lirice contemporane din 1973.  

După aceea era Olimpia Radu, mare talent, care a murit 
accidental, aiurea complet, în fața casei a fost lovită de o 
mașină. Cine mai era în prima tură!? Unul dintre fondatori, 
Uricaru, un om de prima mână, am admirație mare pentru el, el 
e puțin mai marginalizat din cauza problemelor legate de 
dosarele Securității, adică nu știu exact ce, nu bag mâna în foc, 
l-am și apărat un pic în „Evenimentul Zilei”, la un moment dat 
am spus că, dacă e să-și facă probleme de conștiință și le face, 
dar eu am spus că nu dau cu piatra în nimeni, nu sunt sigur de 
nimic, pentru că toate lucrurile sunt amestecate și falsificate.  

După aceea au venit în continuare critici foarte buni, 
Cistelecan, Nicolae Oprea, Constantin Hârlav, care, din păcate, 
nu s-a afirmat cât a trebuit. Apoi, din lumea mai nouă, Corin 
Braga, Ruxandra Cesereanu, Letitia Ilea, Sanda Cordoș,  sunt 
foarte, foarte buni. Deci, „Echinox” a format și încă formează 
scriitori de excepție pentru istoria literaturii. 

– Ce a reprezentat pentru dumneavoastră fenomenul literar 
„Echinox”? 

– „Echinoxul” a reprezentat pentru mine o mare descoperire, 
chiar dacă eram familiarizat prin cenaclu și profesie cu mediul 
cultural studențesc, dar a fost o revelație, pentru că anii aceștia 
cât am fost redactor-șef, apoi director, 1969-1983, au însemnat 
pentru mine o perioadă de dublă pedagogie. Fiind cu vreo cinci 
ani mai mare decât redactorii, am avut un rol în coordonarea, în 
îndrumarea și lectura unor texte care mi s-au prezentat într-o 
atmosferă deschisă și prietenească, francă în toate dimensiunile 
ei, și am avut sentimentul că sunt și ascultat, venind cu o poziție 
dictată de un temperament mai puțin expansiv, mai calm, poate 
uneori și rigid, exigent în ceea ce privește valoarea literară și, aș 
zice, și valoarea umană. Pe de altă parte, așa-zisul redactor șef 
era și el un ucenic în felul său, pentru că toți acești tineri veneau 
cu o prospețime a spiritului, a imaginației, a scrisului, care a 
însemnat enorm pentru mine. 

 
Interviu realizat de Sergiu GHICA 

convorbirile „Cronicii vechi” 
 

„Echinox  a format şi 
încă mai formează 

scriitori de excepţie…” 
 
Sergiu GHICA: Vă rog să povestiți momentul istoric al 

formării revistei „Echinox”. 
Ion POP: Eu nu sunt unul dintre fondatorii „Echinoxului”. 

Revista a fost făcută de studenți, ea a pornit de la un cenaclu care 
nu era la Facultatea de Litere și se desfășura într-un spațiu mai  
destins, boem, era vorba de o cramă, situată pe strada Facultății de 
Litere, strada Horia, era cunoscută sub numele de „Crama lui 
Mongol”, pentru că era acolo un ospătar cu o figură ușor 
mongoloidă, un om extraordinar, de treabă, îl chema Remulus Pop, 
ne-a primit acolo, a fost foarte, foarte drăguț, și s-a îndrăgostit de 
trupa noastră.  

Dintre cei care au inițiat, să zic așa, cenaclul și apoi gruparea, 
au fost Marian Papahagi, Eugen Uricaru, Petru Poantă, Horia 
Bădescu, Adrian Popescu, Ion Mircea, Ion Maxim Danciu de la 
Filosofie, care acum conduce revista „Tribuna”, Olimpia Radu, 
care, din păcate, a dispărut și ea. Nu știu exact toată lista, deși am 
participat, după aceea, la tot felul de întâlniri amicale, pentru că 
erau, în fond, și studenți de ai mei. Eu eram în al doilea, al treilea 
an de asistent universitar. Am terminat în 1964 și mă aflam în 
relații foarte bune cu ei. 

Gruparea, revista, proiectele revistei s-au făcut cam în acest 
cadru. După câte știu eu, s-a vorbit apoi și în presă și în alte 
dialoguri, aceste inițiative au fost luate  într-un context în care 
studenții maghiari vroiau să facă o revistă numai a lor, dat fiind 
ambițiile pe care le știm, orgoliile și dorința neapărat de a se 
desprinde de restul lumii. Așa ceva nu se putea face, pentru că nu 
erau încă reviste românești, era numai „Amfiteatru”, care apăruse 
în 1966, deși era o perioadă de destindere politică, totuși nu se 
deschisese „robinetul” în toată presa studențească. După 1968 au 
apărut mai multe reviste, dar cred că singurele reviste care au 
ilustrat o mișcare literară studențească serioasă au fost, zic eu, în 
primul rând, cele de la Cluj, Iași și respectiv Timișoara.   

– Cine a ales numele revistei, și cum a fost primit primul 
număr al revistei? 

– Marian Papahagi a propus titlul „Echinox”, gândindu-se 
la ideea de echilibru, prin această denumire am scăpat de orice 
lozincă comunistă. Revin la contextul acela în care studenții 
maghiari cereau o revistă a lor și mergându-se pe sloganul 
înfrățirii naționalităților locuitoare am zis să facem o revistă 
trilingvă. Revista apărea în trei limbi, română, maghiară și 
germană. La apariția primului număr, în decembrie 1968, 
redactorul șef era Eugen Uricaru, iar redactor șef adjunct Petru 
Poantă. De paginile în limba maghiară se ocupa Rostás Zoltán, 
un foarte bun prieten, iar Peter Motzan răspundea de paginile 
germane. Fiecare se ocupa de mica lui bucătărie, fiecare își 
organiza spațiul lui, aveau trei sau patru pagini maghiare, și una 
sau două germane. 

Acest prim număr a fost coordonat de Uricaru, am publicat 
și eu o mică secvență care urma să facă parte din cartea mea de 
debut critic Avangardismul poetic românesc, deci am participat 
la acest număr, dar nu făceam parte din echipa redacțională,   
m-au invitat așa, în calitate de amic. Numai că, în acest prim 
număr, a fost publicat un text din Heiddeger, Ce este filosofia?, 
un mic eseu, tradus de Radu Mihai, care a plecat în S.U.A, era 
la Filosofie, și textul acesta a stârnit un mare scandal. 
Nedumerirea era cum de s-a publicat un filosof ca Heiddeger, 
nu mai apăruse în România până atunci, cred că deloc. Atunci a 
fost un mare tărăboi. Pe scurt, l-au schimbat pe Uricaru, l-au 
dat afară, l-au trecut pe post de adjunct. 

intersecții
 

 

        zilele acestea… 
 

Am fost întrebat, evident cu subînţeles, ce semnificaţie are 
titlul acestei rubrici, denumită generic: Intersecţii. Tentaţia de a 
mă opri la ce este mai potrivit mi-a jucat, de cele mai multe ori, 
feste. Atunci când credeam că am găsit răspunsul semnificativ, 
un altul mi se furişa pe lângă vorbire sau pe la marginile foii 
încărcată cu ştersături şi tăieturi. 

Semnele şi înfăţişările văzute, auzite, citite, trăite etc. fac 
parte din viaţa noastră, fiecare zi decodificându-ni-le – nu? – în 
măsura percepţiei şi importanţei ce le-o acordăm. Astăzi, 
privind în trecut şi neglijând nicidecum prezentul, putem afirma 
că am fost martorii celor mai multe fenomene care au avut loc 
într-o anumită perioadă de timp. Niciodată în istoria omenirii, 
raportându-ne  – să zicem – la un interval de 50 de ani, nu au 
avut loc atâtea evenimente cosmice şi terestre câte au fost în a 
doua jumătate a secolului XX. Decodificările pe care unii veniţi 
şi neaveniţi, cu har şi cu ştiinţă, mai multă sau mai puţină, 
încearcă să ni le explice, nu mulţumesc decât pe foarte puţini. 
Fiecare are o grilă a lui prin care îşi explică ceea ce simte, 
aude, vede, într-un cuvânt: trăieşte. De cele mai multe ori, ştirile 
mass-media sunt generatoare de emoţii, de plăcere, frustrare, 
înălţare, decădere, teamă, singurătate, uimire şi fabulos etc., 
aşadar ne situează între agonie şi extaz. 

 

* 
Zilele acestea, am recitit scrisorile lui Ion Creangă. Lectura 

lor mi-a creat un cumplit sentiment de actualitate: „Dar oamenii 
noştri de stat!... Ochi au şi nu văd, urechi au şi nu aud, căci 
totdeauna au luat cărbunele cu mâna sărmanului ţăran, care, la 
urma urmelor, tot el a plătit gloaba. Vorba ceea: Capra b..... şi 
oaia trage ruşine. De-ar şti boii din cireadă ce mână bicisnică îi 
duce la tăietoare! dar nu ştie sărmanul dobitoc şi de aceea tace 
şi rabdă! Duce în spate toate sarcinile şi hrăneşte pe netrebnicii 
cari îşi râd de dânsul! Păstori nu-s, şi cânii lipsesc. Ş-apoi ştii că 
într-un sat fără câni se primblă mişeii fără băţ! Noi cari am 
gustat amarul să dispreţuim pe oamenii cei ce lucrează fără de 
lege şi să nu ne însoţim cu aleşii lor pentru a lua pânea din gura 
fiilor şi a o arunca cânilor. Cred că-i destul o măciucă la un car 
de oale”. Deh!, realitatea vieţii din urmă cu aproape două 
secole, descrisă de marele povestitor, este, din păcate, aceeaşi 
şi astăzi, fapt care adevereşte că proverbul latin nihil novi sub 
sole, de 2000 de ani, stă neclintit pe verticală. 

 

* 
În ultima vreme, mi-a atras atenţia o afirmaţie ce poartă 

semnătura unui grafoman atlant. Ipochimenul crede că mai tot 
ce s-a scris şi publicat din ’90 încoace este perva-pervei, adică 
ceva important şi valoros. În schimb, atunci când şi-a exersat 
pana despre cele petrecute înainte, grafomanul atlant a desenat 
(pentru că se „pricepe” şi la desen, dar şi la muzică) un 
îngrijorător deşert ce mai are, din loc în loc, doar mici oaze! 
Acest mod de interpretare şi atitudine mi-a amintit câtă dreptate 
avea cineva când spunea: ideile iau forma capului în care intră 
precum apa cea a paharului în care e turnată. 

 

* 
Am citit, în revista  Strigătul de la miezul nopţii, că un ateu 

din Florida a dat statul în judecată, acuzându-l de discriminare 
faţă de atei, care nu au zile de sărbătoare ca evreii, creştinii sau 
musulmanii. În ciuda pledoariei înflăcărate a avocatului, 
judecătorul a respins cererea acuzatorului. Avocatul a 
reacţionat indignat: «Onorată instanţă, cum puteţi să respingeţi 
acest caz? Creştinii au Crăciunul, Paştele şi multe alte 
sărbători, evreii au Pesahul, Iom Kipur şi Hanuca, în timp ce 
clientul meu şi toţi ceilalţi atei nu au nicio astfel de sărbătoare.» 
Judecătorul a replicat: «Ba da, au, însă clientul dumneavoastră 
nu este conştient de acest lucru». Avocatul continuă: «Onorată 
instanţă, sincer nu avem cunoştinţă de o zi specială de 
sărbătoare pentru atei». Judecătorul a răspuns: «În credinţa 
populară, data de 1 aprilie este cunoscută ca fiind ziua 
nebunului, iar în Psalmul 14,1 este scris: „Nebunul zice în inima 
lui: Nu este Dumnezeu!” Instanţa este de părere că reclamantul 
dumneavoastră este pur şi simplu nebun când afirmă că nu 
există Dumnezeu. Din motivul acesta, data de 1 aprilie poate fi 
considerată ziua lui oficială de sărbătoare.» Încă un argument, 
aşadar, care ne arată că realitatea depăşeşte ficţiunea. 

 

* 
Sunt convins că preaplinul de sine al cuiva duce, încet, 

încet, la pierderea chiar şi a celor mai apropiaţi amici. Sf. 
Augustin a spus: „Iubeşte-L pe Dumnezeu şi apoi fă ce vrei!” 

Oricât am percepe lucrurile şi fenomenele care au loc în 
preajma noastră, şi oricât am lăsa să se înţeleagă cât de 
impresionaţi suntem şi plini de dorinţa de a ne destăinui, totul 
este butaforie, dacă inima ne rămâne în afară, dacă nu 
participăm, implicându-ne afectiv şi efectiv în a găsi calea păcii 
şi iubirii, ce duce de la noi spre ceilalţi. Aceasta este, cred, dâra 
noastră de cenuşă, care, precum într-o cunoscută poveste, ne 
va ajuta să găsim drumul spre noi înşine! 

 

Nicolae PANAITE 

 
Realizatorul interviului este doctorand în Sociologia 

Literaturii la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași. 
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În suferinţă nedefinită şi, din nejustificată jenă, 
neconfruntată în spaţiu medical, o bună cunoştinţă 
de-a mea a crezut că poate da pe cont propriu de 
firul afacerii atunci când ochii i-au căzut pe 
lucioasele şi ademenitoarele coperte ale celor două 
volume prezentate drept „1.000 de boli pe înţelesul 
tuturor” (nu trimitem la Editură, ne temem de 
proces!). Le-a cumpărat şi, după ce i-a trecut 
emoţia primului contact cu texte parcurse pe sărite, 
fără folos, s-a concentrat pe Indexul cărţii, doar-
doar va prinde vreo sugestie, tot fără folos. Apoi, s-
a întors de mai multe ori la articolele dicţionarului 
achiziţionat şi, spre sfârşit, înainte de a-şi lua de-o 
seamă, s-a gândit că la Academie vor fi fiind minţi 
în stare să-l ajute, dar, mai ales, alte dicţionare, din 
care ar putea afla ce înseamnă cutare sau cutare 
termen, operaţie după care ar putea găsi printre 
cele 1.000 de cazuri anunţate ceea ce-l interesa! 
După mai multe lecturi comune ce s-au dovedit, 
cumva, distractive, am depus armele amândoi, 
din motive pe care le prezint, în alt registru, în 
cele ce urmează.  

Aşadar, traducerea, din franceză, făcută de „dr. 
C.P.”, a operei semnate de doi autori francezi, Ch. 
Prudhomme şi J.-F. D’Ivernois, intitulată în 
original, relativ degajat, Connaître et comprendre 
1.000 maladies de A à Z (Paris, 2009) este 
prezentată în „pragul de lectură” pe care îl 
constituie inscripţionarea de pe coperta întâi, prin 
formule de supralicitare a competenţei destinata-
rului în materie de „cunoaştere a lucrurilor”: „pe 
înţelesul tuturor” şi „enciclopedie medicală 
indispensabilă familiei”, enunţuri într-adevăr 
seducătoare pentru cumpărător. Dacă textul de pe 
copertă va fi fiind o simplă stratagemă editorială, 
intenţia seductivă nu lipseşte nici în titrarea 
propriu-zisă: chiar pe foaia de titlu citim, de 
asemenea, „1000 de boli pe înţelesul tuturor”, dar 
aceasta este departe de a fi o echivalare pentru 
„connaître et comprendre” (nu ne mai ocupăm de 
formule ademenitoare comparabile cuprinse în 
textele ce apar pe alt „prag de lectură”, copertele a 
patra de la fiecare din cele două volume ale 
variantei româneşti a cărţii).  

La prima impresie, „1000 de boli” ar putea fi 
socotită, în principiu, editorial vorbind, o replică 
actuală a unui bestseller din alte vremuri, 
dicţionarul al cărui autor este doctorul Vasile 
Bianu, care, la a doua ediţie, din 1929, şi l-a asociat 
ca autor şi pe doctorul Ion Glăvan, intitulat 
Doctorul de casă sau Dicţionarul sănătăţii..., o 
lucrare exemplară în ceea ce priveşte prezentarea 
bolilor şi a tratamentelor, accesibilă publicului larg 
şi care a şi fost premiată de Academie (în 1942 
apărea şi a patra ediţie a cărţii!). O falsă aşteptare, 
deoarece, în „1000 de boli” cele mai multe cuvinte-
intrări (poate chiar majoritatea) reprezintă termeni 
tehnici savanţi, de tipul atrezia coanelor, 
eritrasma, hematomul subdural cronic, 
polimiozita, tularemia etc., iar descrierea 
maladiilor este, de regulă, în acelaşi registru; iată, 
de exemplu, ce înseamnă Verucile [D 7]: „tumori 
benigne ale pielii provocate de virusuri din familia 
papilomavirusurilor umane (HPV)...”. Nu lipsesc 
simple corespondenţe reprezentând, probabil, 
diferenţe de şcoli medicale: dracunculoza sau 
filarioza de Medina, otita cronică colesteato-
matoasă sau colesteatomul ş.a. Exemplele citate 
ilustrează, fără dubiu, statutul virtualilor 
cititori: medici specializaţi, sau studenţi în 
medicină (este drept că asemenea situaţii se 
găsesc, dar nu prea frecvent, şi la Bianu – 
Glăvan 1929: passim, probabil dintr-o oarecare 
pedanterie profesională, doctori, de!).  

O POVESTE. „JURNALUL ARTELOR” 
 

primul pas 
 

Ziua întâlnirii cu publicul m-a găsit cam… suspendată! Emoţiile mă luaseră în primire cu 
noaptea-n cap. Părea că nu mai ştiu nici cine sunt, nici ce am de făcut şi nici ce naiba ar trebui 
să caut eu, după-amiază, la Teatrul Naţional. În zadar mă străduiam să pun cap la cap nişte 
elemente disparate. Nu se lega nimic. Totul mi se părea şters, fad, fără nicio logică. Un fel de 
varză care, eram sigură, urma să devină pecetea neputinţei mele.  În halul ăsta (confuză/difuză) 
fiind, am hotărât ca în acea zi să nu mă duc la slujbă. Nu mă simţeam în stare să gestionez şi 
alte probleme,  oricât de neînsemnate ar fi fost. Abia spre prânz, am  început să mă liniştesc. 
Am reuşit chiar să „trag” două şnururi. Evident, tot în minte.  

Ca să se înţeleagă despre ce vorbesc, trebuie  să fac o  precizare: nici pentru acest prim  număr 
şi nici pentru cele care au urmat, până în ’89, nu s-a făcut vreo repetiţie generală. Nu i-am adunat, 
niciodată, pe toți cei implicați în spectacol. Aveam însă discuții separate, cu fiecare dintre ei. Ori 
de câte ori apărea vreo neclaritate, mă căutau, direct sau la telefon și discutam. În rest, totul era la 
voia lor. Dacă, să zicem, eu invitam un poet, un muzician, un artist plastic etc. poetul își alegea 
singur și textele şi actorii, muzicianul, interpreții, pictorii, lucrările pe care le expuneau și tot 
așa. Dar şi actorii aveau libertatea de a alege un text sau altul. La urma urmei, ei ştiau/simţeau 
cel mai bine ce li se potriveşte. Au fost și cazuri când o poezie la care țineam lipsea din 
alegerea unui  actor. Încercam atunci să-l sensibilizez, să-l determin să revadă textul. Dacă, 
până la urmă, simțea că „rimează”, în vreun fel, cu acea poezie, o accepta. Dacă nu, nu. Acest 
mod de a gândi spectacolul mă obliga, aproape zilnic, să operez câte o actualizare. 

Așadar, oarecum mai senină, mă pregăteam să plec la teatru. Deodată, telefonul s-a  pornit,  
făcând țăndări  fragila mea liniște interioară. Era șeful. Mă anunța, în cuvinte puține și precise 
că, la spectacol, va fi prezent și Ion Traian Ștefănescu, pe care tocmai se pregătea să-l 
întâmpine la aeroport. Că, în aceste condiții, să nu mai contez pe el și să-l scot din program. 
Ușor de zis, greu de făcut. Dacă, intimidați de neașteptatul oaspete, încă vreo doi-trei 
protagoniști mi-ar fi cerut același lucru, praful s-ar fi ales de tot și de toate. Pentru cine nu știe, 
ITȘ (n. 1942), jurist de profesie, era un activist de bază al partidului. A fost președinte al 
UASCR (1971), prim secretar  al CC al UTC, prim secretar al Comitetului Județean de partid 
Sălaj, apoi Dolj, membru supleant al CPEx (1988 – 22 decembrie 1989). Era foarte apropiat de 
Nicu Ceaușescu și de cei din anturajul acestuia. Se spunea despre el că este inteligent, cultivat, 
dar și oportunist. Că aroganța este una din trăsăturile dominante ale personalității sale. La 
momentul acelei vizite, cred că avea funcția de  prim vicepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. O cascadă de gânduri s-a năpustit asupra mea. Știam că, în astfel de 
situații, cei  care dăduseră preţioasele indicaţii nu erau interesaţi, în niciun fel, de calitatea reală 
a produsului cultural. Pentru ei, conta doar planificarea, bifarea şi raportarea, mai departe, a 
sarcinii îndeplinite. Dacă un superior și-ar fi exprimat o cât de mică nemulțumire, în legătură 
cu ceea ce tocmai vizionase, toată vina ar fi căzut pe… Acarul Păun. Cum, în afară de o 
tabletă, care nu dura nici trei  minute,  nu mai aveam în program nimic care să fie pe linie,    
mi-am zis: ce-o fi, o fi. Dumnezeu, cu mila! 

La ora 19.20, în sală au intrat Pavel Florea, președintele CJCES, Ion Traian Ștefănescu și 
alți doi activiști  de la CC, al căror nume nu l-am știut niciodată. Sala era arhiplină. Noroc că 
rezervasem câteva locuri.  

Deodată, ne-am cufundat în întuneric. Un puternic fascicul de lumină m-a luat în primire, 
orbindu-mă pur și simplu. Era semnalul că trebuie să încep. Cu o voce care nu era a mea, am 
adresat celor prezenți un anemic „bine ați venit la Jurnalul artelor!” Am mai spus ceva, în 
sensul că spectacolul se va desfășura sub semnul tradiției culturale a Iașului, dar și sub cel al 
dorinței tuturor,  realizatori și public, de a promova valorile prezentului cultural. Înainte de a da 
undă verde celor două proiecții (un film pe 16 mm cu George Lesnea și unul cu Dan Hatmanu) 
le-am amintit spectatorilor că, în acel an,  se împliniseră 80 de ani (25 martie) de la nașterea lui 
G. Lesnea și trei ani (6 iulie) de la trecerea lui la cele veșnice. În acest context, i-am rugat ca, 
după vizionare,  cei care l-au cunoscut să ne împărtășească și nouă eventuale amintiri, păreri, 
gânduri relevante, legate de personalitatea poetului. În ce-l privea pe Dan Hatmanu, el fiind în 
mijlocul nostru, putea fi „bombardat”, direct, la rubrica „Întrebări de la 11 m”.  

Odată proiecția terminată, s-a întâmplat un lucru minunat: cei prezenți chiar au răspuns 
rugăminții mele. La început timid, apoi mai cu aplomb.  Eram pe drumul cel bun. Publicul 
începea să se destindă/deschidă, intrând în dialog unii cu alții, dar și cu protagoniștii serii. Se 
contura o atmosferă colocvială, deosebit de plăcută. 

Așa stând lucrurile, tableta dedicată conferinței P.C.R. a trecut aproape neobservată. 
Scrisă într-un registru poetic, fără lozinci și fraze bombastice, ea a reușit, în aproximativ 
două minute și jumătate,  să nu deranjeze, printr-un mesaj penibil, dar nici să  alimenteze o 
eventuală suspiciune a celor de la București, cum că am fi dat cu tifla „mărețului” 
eveniment. Ce a urmat e simplu de povestit: în atmosfera deja instalată, au urmat și celelalte 
numere din program. Sala participa din ce în ce mai cald, mai vibrant. Totuși, două 
momente m-au cam dezorganizat. Primul a fost acela în care șeful mi-a trimis un bilețel, cu 
rugămintea de a-l reintroduce în program. M-am conformat, deși a fost destul de dificil să 
găsesc, din mers, o cale de a-l integra. Al doilea e legat de rubrica „Întrebări de la 11 m.”, în 
cadrul căreia protagoniștii trebuiau să răspundă la întrebările publicului, dar și ale 
realizatorilor, legate de climatul cultural ieșean. Din păcate, aceștia au fost mult mai 
prudenți decît mi-aș fi dorit. Intervențiile lor au fost strălucite, dar s-au bazat mai mult pe 
tradiție, în timp ce eu mizam pe o atitudine ceva mai critică, vizavi de prezent. Poate că nici 
maieutica mea n-a fost cea mai potrivită. Cu câteva excepții, unele notabile, cam așa se va 
întâmpla în fiecare ediție. Autocenzura era în plină înflorire. 

 Spectacolul s-a încheiat cu un Autograf muzical, în cadrul căruia au fost ascultate, în primă 
audiție, melodii ale studenților-compozitori ieșeni, interpretate de corala „Cantores amicitiae”, 
a Conservatorului ieșean. Tinerii creatori au fost prezentați asistenței de conf. univ. Vasile 
Spătărelu. În timp ce publicul aplauda în picioare, (auto)invitații de la „centru” au părăsit sala. 

A doua zi, șeful mi-a spus, în treacăt: să știi că, lui Traian Ștefănescu, i-a plăcut 
spectacolul. N-am zis nimic. Eram  bucuroasă că am scăpat de un stres. După încă o zi, a avut 
loc o ședință a Biroului Județean de Partid, în cadrul căreia ITȘ a prezentat concluziile vizitei 
sale.  Întors de acolo, șeful ne-a zis că spectacolul a fost, din nou, lăudat. Dacă prima oară am 
crezut că vorbește din politețe, a mai zis el, acum pot crede că, într-adevăr,  i-a plăcut. 

N-aș fi amintit  acest episod, dacă, în timp, el nu s-ar fi insinuat în relația dintre mine și… 
Jurnal. Am început să aud, din ce în ce mai des, că eu și ITȘ am fi cunoștințe vechi, prieteni 
buni, sau chiar rude. Că așa se explică nu numai că a venit la primul spectacol, dar și că l-a 
lăudat. Tot în această cheie ar fi trebuit citită și libertatea  pe care am avut-o, ulterior,  în 
realizarea unor noi ediții.  Un lucru e sigur: acele persoane, personalități și personaje, care mă 
agresau cu astfel de inepții, nu fuseseră, măcar o dată, la vreun Jurnal.  Din câte mi-am dat 
seama, nu doreau altceva decât să afle, direct de la mine, dacă  zvonurile respective sunt sau nu 
adevărate. Ei bine, repet: nu l-am văzut niciodată pe ITȘ, nici până la acel spectacol, nici după. 
N-am vorbit niciodată cu el, nici direct, nici telefonic. Nu suntem rude. Nici măcar prin alianță. 

 

Angela TRAIAN 
(din volumul cu acelaşi titlu, în pregătire) 
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GARDUL ŞI... LEOPARDUL 

Diferite grade de accesibilitate pot fi 
recunoscute însă în cazul numelor de boli 
reprezentând neologisme intrate în uzul curent, de 
tipul angină, bronşită, cancer, diaree, rujeolă, 
şancru, tuberculoză etc. Pentru unele din acestea se 
înregistrează corespondente la nivel popular; de 
exemplu, „Antraxul sau (vezi) cărbunele”, cuvânt 
(greşit alfabetizat în lista intrărilor) sub care este 
descrisă boala, „Sifilisul endemic sau (vezi) bejeul” 
[?], ori, ceva mai complicat, „Lobstein (boala) sau 
boala oaselor de sticlă sau osteopsatrioza”. 
Sporadic, intrările reflectă şi procedeul invers, 
nume populare echivalate prin termeni tehnici 
(„bot de iepure sau (vezi) palatoschizis” ori 
„păduchii sau pediculoza” – dar numai în Index, 
căci păduchii nu figurează ca „intrare”; nu ne 
oprim asupra altor disfuncţionalităţi tehnice). În 
sfârşit, aparţin, în aparenţă, aceleiaşi categorii 
cazuri cum sunt „boala somnului sau 
tripanosomiaza africană”, ori „viermele solitar sau 
(vezi) teniaza cu taenia saginata” (aşadar cât mai 
pe înţelesul tuturor!).  

Este evident că o asemenea abordare îl ignoră, 
de fapt, pe cititorul de rând interesat de un 
diagnostic sau/şi de un tratament, însă dicţionarul 
analizat are merite incontestabile pentru cititorul 
căruia îi este familiar discursul endogen, cel uzual 
comunicării între specialişti. Dar de ce să-l 
proclami ca fiind scris „pe înţelesul tuturor”? Cât 
despre cealaltă nadă, referitoare la familie, editura 
s-o fi gândit la familiile medicilor! 

Şi, aşa, din hop în hop, ne-am amintit de jocul 
de cuvinte riscat cândva de Alecu Popovici drept 
titlu pentru o înscenare teatrală pentru copii, 
„Afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul!”, 
montată de regretatul Ion Cojar, enunţ devenit, 
pentru unii internauţi, drept „proverb”, de parcă 
leoparzii vor fi săltând prin paremiologia autohtonă 
ca pe la ei pe-acasă...  

Drept urmare, aventurându-te printre 
misterioase şi ameninţătoare atrezii a coanelor, 
eritrasme, polimiozite, tularemii şi dracunculoze 
(pardon, filarioze de Medina, mai pe înţeles!), 
frica de necunoscut îţi poate evoca (drept 
operaţie de „psiho-chirurgie”) lobocoagularea 
prefrontală, imaginată de medicul scriitor Vasile 
Voiculescu; sintagma fiinţează ca titlu al unui 
amar pamflet SF scris în 1948, când la noi abia 
se tatona teoria formării „omului nou”, dar 
tipărit, of course, mult mai târziu ...  

În sfârşit, îi prevenim pe eventualii suspicioşi 
că, într-adevăr, există o maladie numită „crampa 
scriitorului” („la crampe de l’écrivain”, „the 
writer’s cramp”), dar nu se referă (numaidecât) la 
membri ai uniunilor scriitorilor de niciunde (sau la 
aspiranţii către această onoare); nu, este vorba, 
cităm după „1.000 de boli”, de „contractura 
dureroasă şi involuntară a mâinii, care survine 
după efectuarea unor mişcări specifice, cum ar fi 
ţinerea unui stilou sau a unui creion pentru a scrie”. 
Aşadar, poate că, oricum, nu e bine să exagerăm, 
chiar pe tastatură! 

 

Stelian DUMISTRĂCEL 
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şansă la o nouă actualizare a operei, aceea de a revitaliza lectura, de 
a multiplica modalităţile de înţelegere sau de interpretare, 
împotrivindu-se stereotipurilor. 

Alcătuirea cvadripartită a volumului e înşelătoare, structura  
respectând, de fapt, binomul teorie – hermeneutică, principala 
condiţie a unei cercetări competente şi consecvente. Primul capitol, 
Repere în configurarea actuală a conceptului de comic, selectează o 
multitudine (relativă!) a definiţiilor şi descrierilor categoriale, 
inventariind, problematizând, argumentând şi descifrând drumul 
cuvintelor-cheie.  

Pendulând între sincronie şi diacronie, autorul îşi jalonează 
căutările printre scrieri de referinţă: mai întâi Dialogurile lui Platon 
şi Poetica lui Aristotel (acea vârstă a începuturilor cu inerentele 
dificultăţi: puncte de vedere divergente, delimitarea domeniului de 
manifestare a fenomenului), textele lui Michel Meyer asupra 
gândirii problematologice, scrierile lui Immanuel Kant 
(pătrunzătoarele observaţii despre capricii şi caricaturi), Arthur 
Schopenhauer, Karl Rosenkranz, Henri Bergson, neocolind nici 
teoriile actuale (Marian Popa, Val. Panaitescu, Adrian Marino). 
Meticuloasa şi pasionata cercetare a acestor izvoare oferă o bună 
introducere, identificând o paletă de elemente, potenţiale strategii de 
lucru sau funcţii ale categoriei discutate. 

Căutările, distincţiile şi divizările teoretice se opresc însă ca 
retezate în singura concluzie... concludentă, remarcată, de altfel, şi 
de semnatara excelentei Prefeţe, profesoara Lucia Cifor: legat de 
contradicţia inerentă, de poziţia critică şi lucidă, de atitudinea anti-
serioasă, anti-dogmatică, de rigiditatea gândirii şi a expresiei ei, 
comicul rămâne o substanţă „impură”, la care participă socialul şi 
limbajul, expresia şi contextul, intertextualitatea şi, nu în rândul din 
urmă, disponibilitatea interpretului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partea de rezistenţă şi de inedit a volumului o constituie însă 
capitolele II, III şi IV, în care autorul abordează creaţia eminesciană 
de pe poziţia declarată a unei complexităţi dilematice. Registre ale 
comicului, decelate mai întâi în poezie, reliefează o arhitectură vastă 
şi organică, sprijinită pe satiră, ironie şi autoironie, adevăruri 
paradoxale, sarcasm, grotesc, comic metafizic, joc ironic, luciditate, 
absurd, ironie cinică şi dramatică, jocul proporţiilor, discursul 
parodic, antifraza, contrapunctul, accentul critic, nucleele ironice, 
pamfletul, perifraza, toate elemente ale strategiei construcţiei 
textelor eminesciene, dar, în egală măsură, delimitări ale unui  lector 
fără prejudecăţi didactice. 

Cele trei capitole, Registre ale comicului în poezia lui 
Eminescu, Funcţii ale comicului în proza eminesciană şi Ironia în 
publicistica eminesciană propun atenţiei  un critic înzestrat cu un 
acut simţ al analizei, mânuind cu fineţe unelte hermeneutice dintre 
cele mai diverse. 

Polimorfismul comicului obligă la separarea modalităţilor de 
abordare a diferitelor tipuri de texte, cunoscute sau, dimpotrivă, mai 
puţin valorificate critic, regăsindu-se în oglinda analizei Scrisoarea 
III, Cu gândiri şi cu imagini, Glossa, Mureşanu, Demonism, 
Contra-pagină, Geniu pustiu, Făt-Frumos din lacrimă, Moartea lui 
Ioan Vestimie, Părintele Ermolachie Chisăliţă, precum şi articole 
din „Timpul”, ca să nu amintim decât textele asupra cărora autorul 
s-a oprit mai pe îndelete. 

Dacă în publicistica eminesciană nuanţele comicului au fost 
deja observate şi copios exemplificate, devin de interes imediat 
lecturile poeziei şi prozei. De pildă, identificarea resurselor multiple 
în satira eminesciană, ca tehnici ale  demascării: montajul savant al 
celor două registre (ideal satirizat), posibilitatea decodificării 
aluziilor, aşadar descoperirea motivaţiilor (istoriile, reale) 
reducţiilor operate de satiră, altfel spus, compararea portretelor cu 
reducţia lor caricaturală, comicul de limbaj, contrastele şi 
surprizele lexicale, percutanţa ironiei. „Obscurităţile” poetice, 
oferind o deschidere fanteziei, capacităţilor asociative, alcătuiesc 
un fond „criptic” al poeziei satirice, cu referent care devine, pe 
măsura trecerii timpului, enigmatic, şi constituie un nucleu de lirism 
latent, care provoacă inteligenţa. 

Autorul demonstrează necesitatea integrării segmentelor operei 
într-un tot unitar, în care ideile îşi găsesc spaţiu integral de 
circulaţie, personalitatea fascinantă a creatorului dezvoltând o 
concepţie în care tragicul şi comicul sunt aspecte gemene, 
paradoxale ale imaginarului: La Eminescu aflăm comicul fie în 
intenţie, ca în parodii, fie în construcţia textelor, fie în stil, el se 
insinuează în conţinuturile cele mai grave, pune sub semnul 
întrebării toate valorile, inclusiv a propriei opere, în ironie şi 
autoironie. Gândirea sceptică nu se poate îndoi de toate, fără a se 
îndoi de sine. Comicul nu este decât o altă faţă a tragicului, şi 
anume a depăşirii acestuia, a deschiderii existenţiale către joc 
(ludic), absurd, ridicol. Aşa se face că dimensiunea comică 
reprezintă la poetul nostru şansa pe care el o acordă cititorilor săi, 
anume de a relativiza lectura, de a multiplica modalităţile de 
înţelegere sau de interpretare, este în fond una dintre cele mai 
importante chei ale deschiderii operei sale către modernitate, către 
actualitate, către viaţă, împotrivindu-se stereotipurilor, mulţumită 
structurii paradoxale ale gândirii sceptice.   

Ingeniozitatea cercetătorului ne surprinde în analize captivante, 
în care textul eminescian e descoperit până la miez, fără a-şi pierde 
nimic din frumuseţea întregului. Gesticulând liber, fără a deprecia o 
întreagă tradiţie, dar sancţionând fără ezitare opinii canonice 
anchilozate, contrare spiritului unei lecturi deschise (şi în 
contradicţie flagrantă cu însuşi spiritul eminescian, cel care visa ca 
lector ideal un cinic nesperios), autorul glosează minuţios şi inventiv 
şi asupra prozelor, redimensionând personajele, evidenţiind 

Orice întâlnire cu o carte 
anunţată, mediatizată, premiată 
implică o pregustare, o aştep-
tare a momentului, o vânătoare 
a conţinutului. Cel mai recent 
volum purtând inconfundabila 
marcă LIS (Liviu Ioan Stoiciu, 
Substanţe interzise, Editura 
Tracus Arte, Bucureşti, 2012) 
nu face excepţie, însă raportul 
obişnuit de forţe se schimbă 
radical, poezia devenind 
vânătorul feroce al cititorului, 
obligat să alerge de la o pagină 
la alta, până la un final deschis, 
care nu ne oferă altă şansă decât 
aceea de a o lua de la capăt. 

Deja purtând povara onorantei etichete de „Cartea de Poezie a 
anului 2012”, Substanţe interzise distilează poeme cu viaţă proprie, 
circumscrise însă unei existenţe unitare, o punere derutantă în scenă a 
eului multiplicat în voci şi feţe de o aparentă fragilitate. Secţionat în 
trei părţi (Cu mâna pe inimă, Din parcela K, Hai cu tata), opul ne 
racordează la o armonie a contrastelor, ipostaze ale unor zvârcoliri 
temporale, în care moartea şi viaţa se împletesc trădând o dramă 
identitară. Scenele par căutate, aparent prozaice, din care ţâşnesc 
justificări ale existenţei  ţintuite între a fost şi va fi, repere apăsătoare 
ale prezentului pentru poet, al cărui spate e cocârjat de volumul 
istoriei atmosferei ce o respiri. Timpul capătă o elasticitate aparte: 
nimic/ nou – numai lucruri/ şi sentimente vechi, generând o anatomie 
explicită cu chipuri reflectate pe fundul unei prăpăstii, cu corpul în 
roşu, plecat la război împotriva mea, trupuri care adăpostesc în 
plămâni un amestec de trecut şi de viitor.  

Moartea şi viaţa îşi pierd hotarele clare, lumile se întrepătrund, 
morţii locului dau bineţe, ei strigă din viitor, din răsputeri; totul nu e 
decât o singură lume, o lume a particulelor elementare, a căror 
ciocnire provoacă dezordini: M-am înstrăinat de mine, Mărie. 
Autorul îşi camuflează vulnerabilitatea îmbrăcând armura 
postmodernă (post-post – ?), care dezvăluie doar fragmentar o 
atmosferă a descompunerii, cu un întreg arsenal olfactiv şi vizual 
(una câte una amintirile îşi/  dau duhul şi putrezesc), din care nu 
lipsesc transmutaţiile elementelor (fierul spongios), întrepătrunderi de 
regnuri (tovarăşii de la cârciumă – porcul amator de bere ieftină, 
cioara transformată noaptea în femeie tânără) şi călătorii în lumi 
deocamdată interzise: „Bande de mocofani ce/ sunteţi, vreţi într-
adevăr o aventură/ periculoasă?” îi/ întreabă, o dată pe toţi, 
călăuza. Vrem!, altfel ne smintim,/ răspund unii din cei adunaţi, în 
acelaşi/ glas. Le creează o stare de mare emoţie, în orice caz. Apare/ 
senzaţia de mâncărime şi li se elimină tot argintul/ viu. E o aventură 
a trecerii pe lumea/ cealaltă: „invizibilă, ştiţi,/ paralelă”. Vor fi 
transformări psihice,/ în vilegiatură: unul în spatele celuilalt, 
noaptea, pe lună/ plină, în clandestinitate, în şir indian,/ înaintând în 
linişte, fără a vorbi nici în gând,/ fără a rostogoli pietrele torenţilor 
sau/ a rupe crengi, – pentru o oră, o zi, depinde de câţi bani/ ai plătit, 
riscând să/ fii prins de poliţia de frontieră, care e gata/ să te salveze 
de la moarte, în zori.   

Autoreferenţialitatea pare să fie premisa întregului volum, iar 
scrisul, o linie în zigzag ce-i amintea de aţa morţilor, transformă 
cuvântul în ritual al trecerii: Îngeri îngenuncheaţi între noi toţi,/ 
manifestanţi din/ Piaţa Revoluţiei, mii, „ţineţi-vă gura”! De la 
tribuna/ improvizată – un fagure: picurând/ miere, fiecăruia. 
Manifestanţi din pământ bătut cu nuiele/ împletite şi acoperiţi cu 
paie. Mii de oale,/ ulcele, străchini şi cănuţe, aşezate/ în cuptorul de 
ars. Poeziile se înşiră, deloc cuminţi, performând o topică de-acum 
obişnuită pentru cititorii împătimiţi, întretăiată de termeni 
specializaţi, cu un instinct al devoalării niciodată integrale, oprită la 
jumătăţi de drumuri fie de câinele galben, vagabond, paznic al 
celeilalte lumi, fie de pielea crudă de drac, de câinii iubirii ori de 
spaima de a fi bătut sufletul în cuie sau năpădit de buruieni.  

Ca o prea devreme concluzie, Substanţele interzise, luate în doza 
optimă recomandată de autor (69 de pagini, zilnic), ne invită la o 
autoscopie, o căutare a liniştii interioare, o eliberare a unor tensiuni 
inerente, oferindu-ne un posibil refugiu, în care simulacrele de zi cu 
zi sunt alungate, un ascunziş, nouă, cititorilor îngropaţi de vii nu în 
propriile lor burţi, ci în pântecele Poeziei. 
 

pedagogia unui 
„cinic nesperios”  

 

În producţia editorială a ultimilor ani, încă o carte ne propune o 
interogaţie, izvorâtă şi din suspiciunea generată de abundenţa 
volumelor care şi-au pus în titlu, ca exponent valoric, numele lui 
Eminescu. Însă inevitabila întrebare declanşează o reacţie în lanţ, 
atunci când Poetul e asociat unei categorii estetice cu care doar în 
mod accidental şi conjunctural a fost pus faţă către faţă: comicul. 

Într-adevăr, în Eminescu şi comicul. Strategii şi stratageme 
artistice (Editura ALFA, Iaşi, 2012), Sebastian Drăgulănescu 
răstoarnă emblema osificată şi cvasioficializată a Poetului tragic, 
cutumă inerţială şi simplificatoare, oferind, totodată, cititorilor, o  

grotescul portretelor şi meta-
morfozelor (motanul cu şapte 
capete, muma pădurilor cea 
nebună, maistrul Ruben ori 
Ermolachie Chisăliţă), însă 
avertizându-ne asupra stratage-
melor intenţionale: Elementul 
comic, tonul umoristic, aliate 
cu ludicul, funcţionează ca 
mecanisme narative de seduc-
ţie şi de captare a lectorului, 
şi, în acelaşi timp, ca o 
polaritate pozitivă, jubilantă, 
contrastivă, menită să potenţe-
ze adevăratul nucleu, cel grav, 
al ficţiunii. 

Perspectiva  lui  Sebastian Drăgulănescu e una declarat sceptică,  
fapt ce îi permite să se detaşeze de tentaţia unor încheieri definitive 
şi să conchidă relevant: Complexitatea procedeelor comice, relativa 
lor diversitate şi, nu în ultimul rând, frecvenţa lor în proza lui 
Eminescu ne confirmă utilitatea demersului nostru şi ne oferă 
încredinţarea că însuşi profilul literar al marelui poet tragic se 
regăseşte, astfel, mai bogat nuanţat şi, poate, mai bine înţeles. 

Cu un efort final, criticul sintetizează repere-cheie ale cărţii, 
fixând încă o dată imaginea unui poet al paradoxiilor, al 
contrastelor, al iluzionării deziluzionate, de natură să ne 
reamintească premisele oricărei lecturi comprehensive şi 
nepărtinitoare: textele poartă urma unei voci, a unei tonalităţi, urma 
pe care criticul trebuie să o perceapă, adecvându-şi interpretarea. 
O Bibliografie esenţială a pus temeiuri solide acestei noi construcţii 
ideatice proaspete şi originale, rod al unor ani de cercetare atentă, în 
care se îmbină remarcabil analiza de profunzime cu viziunea 
integratoare şi umorul fin cu spontaneitatea frazării.  

În loc de concluzie, reluăm o mărturisire a exegetului cu 
nedisimulată intenţie de pedagogie culturală: Impulsul secret al 
autorului a fost, de la început, acela de a încerca să suscite 
curiozitatea tinerilor de a-l citi pe Eminescu, de a-i captiva în 
spectacolul perpetuu al operei eminesciene, care poate vorbi 
oricărei vârste în propriul ei limbaj şi propriei sensibilităţi. 
Sensibilitatea scepticului Eminescu, prin dimensiunea comică 
inclusă în operă, vorbeşte deopotrivă copilului şi filozofului, care 
descoperă lucruri noi, acolo unde plictiseala searbădă a epocii 
rămâne oarbă şi întâmplările lumii au o singură dimensiune. 
Lumea lui Eminescu nu este niciodată aşa, rămâne vie şi plurală, 
comică şi tragică, sensibilă şi ironică, plină de tâlc şi absurdă. 

Şi o învăţătură (în sens etimologic...) pentru cititorul acestei 
neobişnuite  lucrări: că Viaţa şi Cartea, ambele opera aperta, 
caută mereu un interpret ideal, cinic nesperios, întru joc 
perpetuu, printre măştile de pe scena lumii, străbătând Valea 
Plângerii şi vâltoarea Carnavalului. 

LEGILE MURPHYCE ALE 
LUI GEORGE PRUTEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEGEA MINISTERELOR 
În orice minister există un grupşor de oameni care 

muncesc, dar ei nu pot fi găsiţi decât foarte greu. 
LEGEA LUI PAUL VALÉRY 

„Politica este arta de a-i împiedica pe oameni să se 
amestece în treburile care-i privesc”. 
LEGEA FONDULUI FUNCIAR 

Pământul e ca lumina: se distribuie, dar nu se împarte. 
LEGEA LEGILOR MULTE 

O reţea deasă de legi e pentru escroci ca plasa 
pentru acrobaţi. 
LEGEA CIOCOIRII 

Un cap ridicat la putere devine pătrat. 
DILEMA TÖKES 

Îi dai ungurului dreptul, el vrea şi stângul. 
AXIOMA LIBERALĂ 

Tot ce e de stat – stă. 
STRĂVECHEA REGULĂ A INFORMATORULUI 

Torna, torna, fratre! 
 

                    
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR    

cosmoLIS-ul, 
pierdut și regăsit 
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CARTEA ÎNNEGRITĂ DE VREME 
 
Când răsfoim o carte veche literele şi cuvintele sunt parcă 

presimţiri de stele în taina nopţilor de început. În fiecare silabă 
se petrece o bucurie celestă, vocala e ca sunetul curat reverberat 
în univers, consoana e obstacolul dur ca urcuşul piscului de 
munte. De pe buzele rândurilor de carte cu hârtia îngălbenită 
ţâşnesc gânduri misterioase precum obsesiile fiinţei lansate în 
unduiri elegiace şi profetice. Se stabileşte astfel, ceremonios şi 
inalterabil, logodna Cuvântului cu Omul.  

Răsfoim pagini stranii şi ne încearcă sentimente 
contradictorii dar şi magice reverii. Spre exemplificare, redăm o 
pagină emoţionantă din eseurile lui Cezar Baltag: „Există nopţi 
– în copilărie şi adolescenţă erau însă mult mai frecvente – în 
care visez cărţi. Cărţile grele, infolii groase, hârţoage, 
terfeloage, jupuituri de piele şi hârtie igrasioasă, litere 
prefăcute în făină de insecte măcinătoare, carii şi căpuşe de 
hârtie. Gândaci de scoarţă, vietăţi bibliofage mişună printre 
idei şi revelaţii descumpănitoare, sapă hieroglife noi în 
putregaiul de lemn al unei hârtii sfărâmicioase, veche de două 
şi trei sute de ani. Deschid în somn aceste biblosuri cu tartaje 
de stejar şi hainele visului mi se umplu de mătreaţa inefabilă a 
paginilor. File înnegrite, îngălbenite, putrezite, scorojite, 
măcinate, mâncate, săpate şi emaciate se deschid în faţa mea 
cu un foşnet şi un foşgăit inflamabil de frunze uscate, toamna, 
sub paşi, în lumina soarelui afumat de focuri de câmp. Tărâţa 
inteligentă, talaş raţional şi vreascuri ale spiritului, cenuşa şi 
funinginea divină a veacurilor mi se aşează ca o pudră logică 
în păr, în barbă, pe veşminte, în suflet; pulbere cosmică, pleavă 
şi puzderie siderală, depusă de un vânt astral pe suprafaţa nobil 
nemişcătoare a astrului care este eul nostru profund”.  

Ne întrebăm de ce „eul nostru profund”, ca să preluăm 
vorba poetului, intră în miraculoasă rezonanţă cu sufletul cărţii 
de sub ochii noştri? Există, fără îndoială, o contaminare 
cărturărească, apar acele influenţe greu de stăvilit asupra 
spiritelor exemplare. Lăsăm imaginaţia să zboare, în timp ce 
degetele pipăie cu ardoare hârtia aşternută cu slove vechi. 
Suntem în căutarea sensului absolut dar nu dăm decât peste 
expresia clipei efemere în tot ce are ea mai adânc. Fascinantă 
este ţesătura cuvintelor dintr-o carte înnegrită de vreme. Iată, 
întorc pagină după pagină din tomul uitat în raftul din colţ şi 
parcă se trezeşte din somnul prea mult prelungit. Să savurăm 
ceea ce urmează: „Deci încă mai dinainte ştiind eu, că unii din 
dascălii altor limbi, poate de vreo patimă răpindu-să, nu lipsesc 
a zice, că cu neputinţă iaste a să muta filosofia în limba 
românească, pentru sărăcia zicerilor şi a numirilor, am pus 
toată strădania de am tălmăcit şi pre cele mai nelesnicitoase 
graiuri şi nume, păzind deaproape pre înţelegerea tălmăcirii, 
pentru ca să rămâie greşită şi deşartă părerea acelora, şi să se 
arate prin lucru dovedit, cum că toate limbile, fără osebire, sunt 
îndemânatice la toate ştiinţele”. (Din Loghica lui Grigorie al 
Argeşului, tipărită la 1827).  

Dar din Dosoftei? La zicerea poeziei lui aerul devine gros 
ca mierea, unduirile vocale premerg valurile ce tresaltă spre 
muzica ritmului perfect: Cântaţi Domnului în strune,/ În cobuz 
de viersuri bune,/ Şi din ferecate surle/ Viersurile de psalmi să 
urle./ Cu bucium de corn de buor,/ Să răsune până-n nuor”. 
Cine spunea că prin aceste cuvinte, într-o nouă epifanie, Elohim 
capătă dimensiuni carpato-zamolxiene avea dreptate. Şi încă: 
„Iar tu, Doamne, cu cuvântul/ Dintâi ai urzit pământul/ Şi 
ceriurile ce-s înalte/ Sunt de mâna lui lucrate”. Cuvintele 
lui Dosoftei, mitropolitul luminat, pregăteau de fapt cerul 
stelelor ce se vor numi mai târziu Eminescu, Blaga, Arghezi, 
Bacovia, Barbu, Macedonski, Voiculescu, Labiş, Nichita 
Stănescu, Şt.A. Doinaş, Al. Philippide, Mihai Ursachi, 
Grigore Vieru, Cezar Ivănescu, Ana Blandiana, Ileana 
Mălăncioiu, Constanţa Buzea... 

Revigorarea vieţii culturale dintr-o comunitate ţine în 
primul rând de cultura cărţii, aceasta văzută ca un mijloc 
tradiţional privilegiat. De ce privilegiat? Lectura este acea parte 
a zonei romantice a începuturilor, atunci când erau descifrate 
tainele cuvântului scos din nebulosul univers. Azi, se adaugă 
fluxul de informaţie dinspre uriaşele resurse umane şi îndreptat 
spre om. Lectura cuvântului scris dezvăluie esenţe, mereu 
imprevizibile, cu o logică ascunsă, ale spiritului. Cultura este o 
fascinantă aventură a omului şi a gândirii sale. După Max 
Scheler, omul cult, prin esenţă, este cel care ştie că nu ştie, omul 
nobilei tradiţii a „doctei ignoranţia”. Un om cu adevărat cult ştie 
că ceea ce ştie e abia o mică parte din ceea ce ignoră, doar un 
fragment dintr-un uriaş continent, continentul cunoaşterii, plin 
de enigme şi secrete înceţoşate. Cultura presupune viziune de 
ansamblu, puterea de a judeca principii şi sisteme, 
disponibilitatea de a medita asupra subiectelor fundamentale 
ale existenţei umane. Legătura Cuvântului cu Omul se 
exprimă prin stări opuse indiferenţei şi numai prin ele se 
recâştigă o iluzie, o copilărie, un timp ce s-a scurs 
inexorabil, dar şi o dorinţă a schimbării pe sine şi a lumii. 
Prin înţelegerea şi iubirea Logos-ului, prin exerciţiul 
dialogului care reflectă profunzimea raportului dintre om şi 
cuvânt (lector şi text) spiritul capătă rafinament, iar drumul 
căutării adevărului pare mai neted şi mai luminos. 

 
Nicolae BUSUIOC 
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Ca primă impresie de lectură, 
volumul de debut al Mihaelei 
Grădinariu, Biserica de Cuvinte 
(Editura Timpul, Iași, 2012) vrea a 
sugera, chiar prin titlu, o zidire în 
logos. Poezia dinlăuntru se supune 
unui canon, dar nu celui 
duhovnicesc, cum s-ar putea crede, 
ci canonului cărturăresc, care vine 
din aceeaşi vechime cu cântul şi 
recuperează sau inventează savori 
ale rostirii lirice. Când mai toate 
ismele par a se fi devorat pe ele 
însele, când a scrie vers „clasic” pare 
o probă de  defazare,  „cronicăreasa”  
se dedulceşte la „limba veche  

şi-nţeleaptă”, ale cărei sonuri şi pulsiuni îi produc trăiri extatice, 
liturgice aş zice. Şi cele trei secvenţe ale plachetei – conţinând nu mai 
mult de 77 de pagini – îs formulate cronicăreşte: Cuvintele din vămi, 
Fântână la duminici preste an, Amândoi fulgeraţi. Ipostaza previzibilă a 
autoarei este cea de Penelopă care-şi ţese pânza, nu din in, ci din cuvinte. 
Scrisul, „în grai de taină  veche,/ Ce-l ştiu doar menestrelii bătrâni şi 
scorburoşi”, cu „Vagi umbre de poveste,/ cântată la ureche” induce  
voluptatea aşteptării, dar şi a receptării – cu vorbele lui Blaga – „a tot ce 
creşte-n izvorniţă”.  Cu o nueluşă de alun, precum fântânarii, 
cărturăreasa trezeşte la viaţă „cuvintele din vămi”, „cuvinte ghicitoare”, 
„cuvinte îmbălsămate”, „vorbe cu otrăvuri şi mătase”, scrise pe „un 
pergament tainic”, sau pe un „palimpsest tandru”, din care închipuie 
„statui de lut cu haine de hârtie”, „lamură albă strecurată-n sită”, „versuri 
istovite de lumină”. Un circuit continuu: natură-cuvânt-scriitură 
resemantizează „un dialect pierdut”, cel al poeziei „în dulcele stil 
clasic”. Postându-se „întru o încăpăţânare de căutare a formei potrivite” 
tiparului ei liric – cum ea însăşi mărturisea – poeta  se desfată şi suferă în 
acest ambitus lexical, culcuşindu-se „în huma limbii”, „scotocind prin 
vorbe”, atentă la „grămătici potrivnici”, la „piraţii metalimbii”, 
„potrivind verbe”, desluşind „pronume întortocheate”, încercând a găsi 
stup unor „roiuri de cuvinte”, ca de albine, închinându-se „icoanei de 
silabe”. Este, evident, o poezie care „şterge colbul de pe cronice 
bătrâne”, aducţionând şi izvoare ale graiului viu, mereu inventiv în 
arhaitatea sa. Fluiditatea ritmată şi rimată a rostirii are numeroase 
capcane, meandre, „noduri şi semne”, uimitoare devieri de sens ce, 
fiecare-n parte şi toate la un loc, probează o savantă stăpânire a 
logosului, pe care ni-l relevă într-o miezoasă ars combinatoria. M-am 
delectat, extrăgând de ici-colo, astfel de savanterii... cronicăreşti 
(sublinierile îmi aparţin): „Între mână şi foaie-i pădure/ căpcănită cu aur 
şi fier”; „Şi vălătuc  mă înfăşor cu scrisul,/cu foi şi scoarţe, parte peste 
parte”; „Şi unde, încotro ne va fi masul,/ Din templu-n templu alungaţi 
fugar; „Dovezi: poveri de putrede samare,/ Când zilele ţi-s gratii   
la-nchisoare”; „Şi într-o mreajă plină de-nţeles/ Silabele ca ochiuri vii 
îmi scapă/ Cu igliţa, din carne, pe ales,/ îmi croşetez linţoliu peste ape.”; 
„ Şi-ntr-un amurg, suflarea ta de vânt/ să mă prefacă-n foi albii de 
carte”; „Cuvinte-mbălsămate-n veci mă latră”; „Mă drăniţez  cu solzi de 
vorbe sfinte (...)/ iar seara letopiseţi mă brumează”; „Şi stau şi scriu pe 
carne şi pe pietre,/ Cu fir de gând, arnicii de dogoare,/ Cămaşa nunţii, 
zboruri de egrete,/ Neterminată, ţesătura doare.”; „Lacrima cu lacrimă 
se ţeasă/ Înălbită pânză către casă, /borangic păienjeniş buluc/ pentru 
când o fi ca să mă duc,/ (...) Într-un strop de străchinuţă nouă/ Fumege 
pământul bob de rouă. „Polog de cruci hapsâne”, „vârci de cuvinte”, 
„crăinicind războiul ce va să vie”, „ţărmuri fără de duroare”, „căţui de 
jar”, „ziua (ce) se prelinge gălbenuşă”, „Amare sărutări din lemn de 
brad,/ Străfurişate-n lama ce mă cheamă”, „zumzet de hultoane”, 
„trezvie”, „ziua şoricie”, „flori chindisite” sunt alte câteva, dintre multele 
fericite „voroave-n patru iţe”, care ţes pânza (freatică) a acestei poezii. 
Producând astfel de decupaje, v-am dat o idee asupra acestui neobişnuit 
transport liric, dar am rupt vraja  poemului, pe care doar ţesătura întreagă 
poate să ţi-o inducă. De aceea, în final, vă propun să citim împreună un 
poem, aşa-zicând, de sezon: „Trupul meu albastru doar zăpadă vrea, / 
Mâna ta întinsă răscolind omătul, /Iarnă mi-e în suflet, proaspătă şi 
grea,/ Un troian de fluturi îngheţaţi cu totul.// Ninge cu fioruri, izvodite-n 
sân,/ Cu dorinţe mute, plânse printre deşte,/ Între munţi şi ape ochii tăi 
rămân,/ Din lumina oarbă, raza viscoleşte.// Eu mă tem de soare, tu te 
temi de ger,/ Ne-nvârtim iernatic după albe ore,/ Cuişoare albe ţintuiesc 
pe cer/ Palme fumegânde, răni multicolore.// Mână-n mână ducem o 
restrişte stea,/ Ochii pierd în larguri fulgi mărunţi de zare,/ Zălogiţi cu 
lanţuri de tristeţe grea,/ Tâmplă lângă tâmplă seceră ninsoare.” 

 
 

„SPAŢIUL DINTRE ÎNTÂMPLĂRI” 
 

Cartea Dinei Hrenciuc, Maidanezii (Tractus Art, 2012) mi-a adus în 
minte povestea Deliei. La „Cronica” străveche, unde am susţinut, mulţi 
ani, Poşta literară, i-am răspuns, de câteva ori, unei eleve, Delia 
Plăieşu. Era, evident, un pseudonim, unii corespondenţi îşi ascundeau 
identitatea, ca să nu suporte vreun afront public... Mai ales că eu 
practicam, la vremea aceea, o ironie casantă, îndeosebi contra 
grafomanilor şi-a închipuiţilor. Dar pe eleva bucovineană (în clasa a 
VII-a, a VIII-a?) am încurajat-o, i-am şi publicat câteva poezii la Timp 
liric, cum se chema rubrica însoţitoare a Poştei… În anii următori, 
promiţătoarea corespondentă din Rădăuţi nu mi-a mai trimis nimic. Şi 
cu această „manieră” eram obişnuit, poezia fiind, îndeosebi „la vârsta 
fetelor în floare”, un simptom, o criză de creştere. Zece ani mai târziu, într-
o zi de toamnă, în biroul meu de la „Cronica”, a intrat o tânără, a înaintat 
spre mine şi m-a întrebat, aproape retoric: „Sunteţi domnul Turtureanu?” 
Am bâiguit un „da”, frapat de frumuseţea şi de aplombul tinerei, de 
feminitatea pe care o emana prin toţi porii. „Ştiţi, a continuat ea, mi-aţi 
răspuns cândva la Poşta redacţiei, eram elevă… Sunt…” Şi chiar înainte 
de a-mi spune numele, i l-am spus eu: „Trebuie să fii Delia Plăieşu!” 

A râs, uimită şi încântată. Toată încăperea mi s-a părut că a intrat în 
rezonanţă: „Da, eu sunt. Cum v-aţi dat seama?!” Cu doi paşi în urmă 
venea soţul ei, poetul Daniel Pişcu, un optzecist care făcuse valuri în 
„cenaclul lui Manolescu”. Mai apoi, vreme de trei ani, am format 
împreună un trio literar şi… euforic. Proaspeţi absolvenţi ai Filologiei 
bucureştene, fuseseră repartizaţi într-o comună ieşeană, unde găsiseră 
loc împreună. Erau ca doi albatroşi eşuaţi pe o punte ostilă. Ne 
întâlneam periodic în Iaşi, ei îşi luau o cameră la hotelul „Traian”, mă 
căutau sau le căutam companía. Uneori doar treceau prin Iaşi, la sfârşit 
de săptămână, spre a goni spre Rădăuţi, unde, la bunici, le creştea fiica, 
Denisa, de dorul căreia Dina-Delia, îndeosebi, se topea... Totul a durat 
până la revoluţie, când cei doi s-au mutat, definitiv, la Braşov. Peste alţi 
zece ani (… cuvântul din poveste…), la un concurs literar, al cărui juriu 
îl prezidam, am premiat o fragedă poetă din Braşov, Mirena Pecriş, care, 
după festivitate, la agapa sine qua non, avea să-mi mărturisească: „Ştiţi, 
am folosit un pseudonim… Sunt fiica lui Daniel Pişcu şi-a Dinei 
Hrenciuc…, pe care-i cunoaşteţi…” Mirena Denisa Pişcu – devenită, 
între timp, o remarcabilă poetă – se afla atunci, la vârsta la care o 
cunoscusem pe Delia. Această întâlnire cu fiica avea să reînnoade 
dialogul nostru, fie şi la distanţă. E o fericire sau o povară să faci parte 
dintr-o familie de creatori? Depinde. Unii compromit un nume, alţii îl 
înalţă sau, cel puţin, îl consolidează. Un exemplu din ultima categorie 
este familia de scriitori Mihaela Grădinariu/Ioan Ţicalo/Zenovia 
Apostol-Ţicalo (fiica/tatăl/ mama), care trăiesc, într-o deplină concordie 
şi-ntr-un reciproc stimul, în comuna suceveană Râşca. Povestea Deliei 
vrea a cuprinde o altă familie, ce-şi are o rădăcină tot pe-acolo, prin 
preajma Rădăuţilor. Şi zice Mirena Denisa Pişcu (interogată de Mihai 
Vaculovski), despre începuturile ei: „Semnam cu pseudonim, Mirena 
Pecriş, din grija de a-mi asigura independenţa literară faţă de părinţii 
mei, care ar fi putut fi cunoscuţi de unii din membrii juriilor. Scriam şi 
proză şi am şi publicat, sub acelaşi pseudonim. (…) (Acasă, în familie) 
cele mai mișto erau sedintele de cenaclu ad hoc din anumite seri, când 
citeam, comentam, veneam cu idei și ajungeam să scriem împreună 
texte întregi, totul sub semnul spontaneității și al destinderii/ludicului. 
Ne distram într-adevar teribil!” Simptomatic este faptul că niciunul 
dintre scriitorii acestei familii nu seamănă cu celălalt. Daniel Pişcu este 
un poet ludic şi experimentalist (a luat  premii  onorante în acest sens). 
Mirena-Denisa scrie o poezie minimalistă, după ce a trecut printr-o fază 
„realistă”, în care încerca o „cronică” – ironic-amară – a lumii 
înconjurătoare. Dina Hrenciuc, prozatoare fiind (a publicat trei 
romane… în aproape 25 de ani), aş putea spune că menţine echilibrul 
familiei – între tendinţele literare centrifuge ale celor doi. Maidanezii – 
cartea care mi-a provocat această „poveste” – este un cuplaj al povestirii 
titulare, cu o alta, Buricul pământului, textul de forţă al volumului. 
Ambele se înscriu în linia prozei de tranziţie, practicată, post-rev., de 
prozatori din toate generaţiile. Dacă vreţi a lua, cu adevărat, pulsul 
societăţii româneşti din ultima jumătate de secol – cu precădere din 
ultimele decenii – nu e nevoie să butonaţi toată ziua telecomanda, sau să 
citiţi ziare; e suficient să citiţi romanele sau să vizionaţi filmele acestei 
perioade, spre a percepe convulsiile, dramele de adâncime, nu doar 
glazura, poleiala, edulcolarea, nepăsarea, inconştienţa, deseori criminale. 
Zice vocea auctorială în Buricul pământului: „Nu întâmplările contau în 
oraşul acela, ci spaţiul dintre întâmplări, nesigur, neclar, impregnat cu o 
forţă misterioasă, fascinantă, din care se năşteau întâmplările.” Ca şi-n 
romanele lui Dan Lungu, Petru Cimpoeşu, Lucian Dan Teodorovici, 
Călin Ciobotari, Doru Kalmuski, ca şi-n filmele lui Mungiu sau ale lui 
Porumboiu, „acţiunea” se petrece undeva, într-un oraş de provincie, într-
un loc unde (sadovenian) nu s-a întâmplat nimic, unde nu se ştie dacă „a 
fost sau n-a fost”. Revoluţie, de exemplu. Şi unde, peste noaptea istoriei, 
apar numeroşi inşi cu certificat de revoluţionar la purtător.  

Ca şi la scritorii /cineaştii mai sus 
citaţi (şi la atâţia alţii) lumea e privită 
prin ochii unui copil, inocenţa se 
confruntă cu macularea, ia act de 
micile-mari manevre – când nu-s chiar 
mârşăvii – ale celor între care cresc, „se 
formează”. Este generaţia „copiilor cu 
cheia la gât”, dintre care unii au reuşit, 
sau doar au încercat, să evite mlaştina 
absorbantă, alţii au fost, definitiv, 
înghiţiţi. Nonagenarul crescător de 
porumbei, distins şi admirat de toţi 
copiii cartierului (din Maidanezii) se 
dovedeşte a fi un codoş.  

Scena împuşcării câinilor (sau a cailor) din copilăria „comunistă” se 
suprapune peste cea, la fel de oribilă, din „democraţia originală” pe care 
o traversăm. O Delia (dar personajul poartă alt nume) are puseuri de 
revoltă împotriva diverselor încorsetări. Cum se revolta o adolescentă, în 
anii ’70-’80? „… lipea gume de mestecat peste tot (…) îşi tunsese părul 
scurt, îşi ciopârţise blugii şi pleca în oraş cu trei fuste puse una peste alta, 
fără sandale şi cu podul palmelor desenate cu pix”. Sau fugea de-acasă, 
la o mănăstire, vrând să se călugărească. Delia  zilelor noastre, aflând că 
şeful ei (manierat, rasat) este „ucigaşul de câini din oraş”, vrea să fugă-n 
Tibet, la Dalai Lama. Traumele mamei (care fusese răpită de o şatră de 
ţigani) se răsfrâng asupra fiicei. O colonie de şahişti trăieşte în iluzia 
câştigului, în vreme ce, cu sau fără ştirea lor, în juru-le se petrece un 
vârtos trafic de influenţă şi de persoane. Târgul de provincie e pe 
punctul de a deveni „buricul pământului”, odată cu „implementarea” 
unei fabuloase autostrăzi care – speră localnicii – le va schimba 
complet viaţa. Şi tot aşa. Autoarea are ştiinţa contrapunctului. Această 
„realitate sordidă”, „acest hău de trivialitate şi iresponsabilitate” sunt 
traversate (şi) de fiinţe şi întâmplări care-ţi induc un anume confort, 
oaze de puritate, speranţa că nu e totul pierdut, chiar şi pentru cei ce 
visează un Tibet al lor. Prozatoarea (care-şi insinuează, uneori, 
opiniile, sub diverse travestiuri) nu priveşte în urmă şi în juru-i cu 
mânie, ci cu o anume, când dezarmantă, când contaminantă ironie, 
părând a spune: „Asta-i lumea (în care trăim) şi ca dânsa suntem noi”. 
Dina Hrenciuc e o prozatoare de top.     

Nicolae TURTUREANU 
 

„... ÎN GRAI DE TAINĂ VECHE” aperto libro 
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APRINDERE 
 

Îți măsori gândul – de aici până dincolo de mine  
și până dincolo de lumea cealaltă,  
nedetectată: nimeni și nimic. Nu ți se pare mare lucru, nu-l  
cântărești? Nu mai gândi în afară,  
gândește înlăuntru – de o parte, moartea, de cealaltă parte…  
Nu mai știi. Ai o aprindere. Ce  
e cu tine? Îți apeși ochii și tâmplele, te tragi de păr, îți 
muști limba. Nu te mai controla atât. „Am 
mers la o poartă și m-am trezit dintr-odată la peste cinci 
kilometri distanță, în nici 30 de secunde”. Ăsta 
a fost primul pas făcut  
împotriva ta, iubito – înainte să te tai din memorie cu două  
linii, în cruciș. Gata, nu mai exiști… Îți  
muști degetele, te zgârii pe față, te concentrezi cu ură la  
ea, o ură cruntă, n-o mai iubești, particulele  
ei elementare aveau sarcini electrice inverse decât ale tale?  
O înjuri – dumnezeii mă-tii, în ce hal  
m-ai adus, te-a părăsit? Nici nu știi. Îți dau lacrimile.  
Erai obișnuit să ai un control asupra  
situației. Apoi 
 

au început să tot răzbată un  
fel de gemete din tavanele pline de igrasie și ecouri 
bizare, strigăte disperate și umbre care 
traversau zidurile… Până ce s-a făcut din nou liniște. 
Și tăcere. Câtă senzualitate! 

 
61 

 
Lasă, mergi pe drumul tău, fii ceea ce ești, pune deoparte 
răspunsurile la întrebări – mai bine 
taci și ține-ți înregistrate în subconștient gândurile, să 
fie martore, la primul mare necaz, ele sunt  
principalele vinovate. Ești convins că meriți mai puțin 
decât ți s-a dat? Greul, cu adevărat,  
abia de acum înainte ar putea să înceapă, trădat  
fiind de organism. La 61 de ani? Vei  
dori mai mult acum și nu vei mai primi nimic esențial, va fi 
vai de capul tău, vei avea reacții  
primitive. Vei avea remușcări. Vei intra într-o „zonă  
cosmică”. Și vei fi cuprins de nepăsare. 
Vei fi și mai nemulțumit și nu te va mai primi  
nimeni-nimeni la sân… Mă sperii, vine sfârșitul lumii? Vine  
pentru tine, dacă nu ești atent, va 
trebui să nu te mai programezi și să trăiești la întâmplare, 
să te iubești pe tine însuți, înțelegând că  
n-ai de unde să iei mai mult. Și nu te mai văicări! A trecut 
ieri moartea pe aici și n-a întrebat de tine, sper  
să nu te ia prin surprindere, să nu fi  
trecut timpul-liniștit… Am citit și eu că sufletul e  
legat de timp – și? Nu-mi mai purta  
atâta de grijă, caută-mă pe unde n-am mai fost, pe unde merge 
omul stricat. Ia aminte. „În fiecare zi nu înceta să 
fii scârbit”, să-i faci pe ceilalți  
să le fie milă de tine. Spuneai că ar trebui să mă iubesc mai 
mult pe mine? Da, dacă nu ești iubitor de slavă. 
Chiar totul e deșertăciune? Dar nu vreau decât să mă comport 
natural, să fiu ca mine și atât, fără îndreptări, fără 
cucernicie în plus. Ai dreptate,  
toți care voiesc să trăiască în inima lor, cucernici, vor  
fi prigoniți, vor avea numai necazuri și 
suferințe… Iar te-a furat peisajul. De ce crezi că mă  
interesează prejudecățile tale? Îmi ajung  
ale mele, însoțite de multă îndoială. M-am evaluat: știi, la  
mijloc e o slăbire, dacă nu o dispariție a atracției 
tale magnetice: n-ai cum să verifici asta,  
nu? Vino-ți în fire, nu mai acționa întrutotul ca o glandă. 
Tot ce ți s-a întâmplat, azi, a fost pus la cale în  
viitor, a fost hotărât dinainte. Ești deja 
 

un om de odinioară. 
 

ZODIA ŞI PARACLISUL 
 

Cât îmi mai dai voie Doamne să bat câmpii 
Căutând cuibarul paserii cu ouăle de aur 
În copaciul ademenitor al nemuririi 
Muritorilor de lângă zodia lui Taur? 
  
Cât ai să-mi înduri pe zi mâna beteagă 
Să aleagă dintre buruieni silabe să culeagă 
Snop de vorbe măturici pe foi şi file 
Să-ţi şteargă icoana seara să-ţi faci silă 
  
De păcatele cu gândul şi de-a rândul 
Cu vorbirea şi mai păcătoasă-n vânt 
Celui ce înainte să-i dai grai n-avea cuvânt 
   
Dar se află-n treaba florii şi a ierbii 
Cu viteza verbului şi-a verbii 
Îl laşi să îşi plimbe lenea şi plictisul 
Biet nebun abia de îşi mai aduce-aminte 
   
Zodia şi paraclisul care l-au născut  
din visul dintre trestii mute şi cucute 
lepădat în porţile lui iunie să uite... 

 
 

FANTOME ŞI ŞOBOLANI 
 

Fantome şi şobolani: ne învârtim într-un cerc. 
Şobolani morţi care chiţcăie mai aman 
ca atunci când erau vii; însă poţi şti 
când au fost şobolanii mai vii,  
fantomele mai acute?!...Aruncăm  
pe masă măşti smulse cu brutalitate 
de pe ipocrite obraze din spurcate  
guri care nici usturoi nu au mâncat  
nici gura nu le miroase; despre rahatul  
păpat cu linguroaiele  
nu mai vorbim... 
  
Cu toţii au ospătat la cina vremii  
dată cu sila la mila timpului  
cinstirea statuilor de surcele 
din cronologia vremii apuse;  
confundam Roman cu Roma (antică)  
Galaţii deceniului obsedat cu Milano  
( cel actual); Amestecau cu polonicu-n  
ciorbă să prindă bucata cea mai bună;  
cine putea lua ciolanul acela era declarat  
omul anului de la anul şi până azi 
până... la plus-infinit... 
  
„Ei au dăinuit”... 

 
 

HRONIC APOCRIF 
 

De parcă nici nu aş fi fost 
De parcă nici nu ai fi fost 
De parcă nici nu am fi fost 
De parcă lumea are rost 
  
Oricum rău întocmită 
Chiar şi cu „elefanţii albi” 
Chiar fără „ei” tot vie 
Chiar şi cu „ei” 
 „nu-nvie... 
morţii, e-n zadar, copile”.... 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

 

LIVIU IOAN STOICIU 
 

 

ION MURGEANU 

Mi-aduc aminte de primul număr din Cronica iniţială; îmi apăruse acolo o poezie, SPUS-AU, şi am 
trecut prin redacţie, iar Dl. Oprea („Bădia Fănică Oprea”) mi-a atras atenţia că m-a împroprietărit cu primul 
exemplar al superbei reviste: „Să-l păstrezi!” Şi un timp chiar l-am păstrat; pe urmă, am decupat numai 
micul poem şi poate va mai fi fiind şi acum în vreo carte, ca semn de carte... Ce vremi! Dar unde-s?!! Nu 
cred că sunt în stare să mai ţin o rubrică... dar câteva poeme sunt tentat să trimit!... în amintirea acelui 
moment auroral de la Cronica ieşeană... Succes! (I.M.) 
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„2 XI 1946  
Iubiţii mei Părinţi, 

Mă iertaţi că vă scriu pe această hârtie, dar n’am ce să fac, aici e 
criză de hârtie bună. Colorate, cu antet, unde sunteţi voi, scrisorile 
mele dragi? Să nu mi le aruncaţi, vă rog, nu mi le aruncaţi. Într-o zi, 
nu ştiu când, mă voi întoarce acasă. Voi aşteptaţi-mă. 

Scumpa mea Mamă, cum te mai simţi, eşti sănătoasă? La fel de 
voinică, de puternică cum te-am lăsat ultima oară, îţi aminteşti? 
Atunci când ne-am despărţit în mijlocul străzii. Dacă aş fi ştiut unde 
voi ajunge astăzi, poate aş fi luat un hap să-mi fie mai bine. Dar aşa 
ne-a lăsat Dumnezeu pe noi, oamenii, să pătimim. Să pătimim pe 
pământul ăsta răscolit de bombe până murim. 

Ai aflat de la Maria sau de la Teodora ce s-a întâmplat după ce 
am plecat cu ele spre Braşov? La un moment dat, trecuse de miezul 
nopţii, ne-am oprit în câmp. Ştii mata pentru ce... Toată lumea jos. Eu 
mi-am luat şi valiza. Când ne-am întors la maşină, Maria mi-a spus 
să urc eu prima, că-mi dă ea valiza. M-am urcat şi maşina a ţâşnit cu 
câţi apucasem să ne urcăm în ea. Pe Maria n-am mai văzut-o, era 
prea întuneric, maşina ne scutura rău, a fost o noapte de iad. 
Plângeam, mă uitam în urmă, ridicam colţul prelatei.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Nimeni nu mai venea în urma noastră. Ne-am oprit în zori să 

bem apă la o fântână într-un sat, undeva în Carpaţi. Pustiu. Toţi 
fuseseră evacuaţi. O spaimă îngrozitoare m-a ţintuit. Mă gândeam la 
fete, la rochiile frumoase din geamantanul rămas în mâna Mariei. 
Plângeam şi iar plângeam: eu nu vreau să plec din Ţară! M-am 
ascuns într-un grajd, maşina a plecat fără mine. M-a încolţit foamea. 
Am găsit un măr, fructele erau mici şi acre. Le ronţăiam, când în faţa 
casei unde mă adăpostisem s-a oprit  un camion plin cu oameni. Au 
coborât soldaţi nemţi. S-au repezit la mine, ţipau schnell, schnell. Eu 
nimic, mă făceam că nu înţeleg şi mă ţineam de poartă. Strâns de tot, 
nu vroiam să-i dau drumul. Doi s-au apropiat, unul mi-a tras o palmă, 
m-au smuls şi m-au aruncat în maşină. M-a tras cineva, nu ştiu nici 
acum dacă era bărbat sau femeie. M-am rănit într-un cui, durerea m-a 
ars până la cot. Am tamponat sângele cu singura batistă pe care o 
aveam. S-a oprit maşina  în Ungaria, în pustă. Iar am vrut să fug.   
M-au prins, mi-au luat buletinul şi m-au înscris printre prizonieri. 
Amestecaţi eram, lipoveni, unguri, români, chiar şi câţiva ruşi. Am 
plecat cu toţii mai departe, tot mai departe. Drumul nu se mai sfârşea. 
Şi am ajuns aici unde sunt şi astăzi. Fără nimic, numai cu ce am avut 
pe mine. Am stat în lagăr tot timpul şi am lucrat de toate. Nu m-ai 
învăţat dumneata, Mamă iubită, că o doamnă adevărată , dacă viaţa o 
cere, trebuie să facă şi munca cea mai de jos? Pentru că atunci când 
spălam latrinele, recitam din Eminescu şi nu mai plângeam. Mă 
simţeam mândră că am memorat versurile lui. Că cei care mă obligau 
să îndur toată scârna aceea nu ştiau ceea ce ştiam eu, o româncă. Dar 
asta nu a însemnat nimic pe lângă bombardamente! De două ori am 
fost acoperită cu pământ, bombele cădeau ploaie în jurul nostru, 
ploaie torenţială de schije din care numai Dumnezeu şi Îngeraşul meu 
m-au salvat. O minune s-a întâmplat că am rămas în viaţă. 
Cadavrele..., dar nu, nu vreau să-mi amintesc din nou. Coşmarul se 
repetă în fiecare noapte. Ziua cel puţin să-l alung. De-atunci îmi bate 
inima aşa tot timpul, repede, repede. Sunt şi cam slăbuţă. După prima 
lună petrecută în lagărul din Germania, m-au cântărit la infirmerie, 
când m-au scos de sub ceilalţi, aveam, închipuiţi-vă, numai 52 de 
kilograme. Eram de speriat, nu mai eram sigură pe picioarele mele, 
îmi tremura şi cana de ceai dacă o luam cu o singură mână. Şi frica, 
doamne, ce frică îmi era. Tresăream din somn, strigam Mamă, 
mamă, scapă-mă! Mă trezeam disperată, doream să fug, dar unde? 
Ziua se schimba totul, munceam din greu, vorbeam cu fetele. 
Plângeam şi plănuiam cum să fug de-acolo. 

Acum, slavă Celui de Sus, mă simt mai bine, mai încrezătoare că 
în curând ne vom întâlni cu toţii, adunaţi în casa cea mare a bunicii. 
Închid ochii şi văd ultimul brad împodobit, cel din 1940. Ce de 
zaharicale atârnau pe toate crengile! Le desfăceam din staniol numai 
la un capăt, scoteam bomboana şi apoi răsuceam staniolul la loc. Mă 
speriam de foşnetul lui, pentru că furam bomboanele numai când 
eram singură, să nu mă prindeţi cu dulcele mâncat înainte de masă. 
Ce fericiţi trăiam! Şi aici s-a mai schimbat viaţa. M-am îngrăşat un 
pic, am primit o cameră pentru dormit, am chiar şi o mică bucătărie, 
iar proprietăreasa e foarte bună cu mine. Aproape ca o mamă. Dar nu 
ca tine, Mamă scumpă şi iubită! Tare mi-e dor de dumneata, de voi 
toţi şi abia aştept să ne revedem. În timpul liber, când nu am birou, 
lucrez câte ceva pentru mine. Mi-am cusut deja două rochii de stofă, 
mi le-a dat Bertha. I-au rămas de la fiica ei răpită de ruşi, aşa zice ea. 
O aşteaptă încă. În fiecare seară face ceaiul de muşeţel, l-am cules 
amândouă de la marginea pădurii. Toarnă trei ceşti, a treia pentru 
Anna ei. Cine ştie, poate vine în timpul nopţii şi să aibă ce bea. 
Dimineaţa încălzeşte cana rămasă, bea ceaiul fierbinte cu înghiţituri 
mici, mici de tot, şi plânge. Apoi îşi leagă broboada peste cozile ca 
arama văruită, o leagă strâns, ca şi cum ar vrea să nu mai poată 
respira, de ce să mai respire?, şi pleacă la fabrică. Eu la birou, cum   
v-am spus. Am şi două perechi de cizme, mi-am cusut şi două 
costume negre, foaie şi taior, un mantou maro, destul de gros, nu mai 
tremur de frig ca în primul an de lagăr. Mulţumesc Domnului, am 
destul, sunt sănătoasă, nu-mi duceţi grija. Aici am învăţat deja cum 
trebuie să mă port în lume, pentru ca să nu supăr pe nimeni. Uneori e 
totul aproape ca la noi, alteori e atât de diferit încât trebuie să fiu 
foarte, foarte atentă, să învăţ iute totul. Ce bine mi-a prins că  ştiam 
germana şi engleza! Aşa am putut să iau concursul de dactilografă. 
Lucrez pentru americani şi-mi dau leafă mare nu jumătate cum 
primeam la fabrică. Plus câte ceva de mâncare, câte o conservă de 
carne sau de mazăre, câte o ciocolată. Sunt buni şi de treabă.  

Aş vrea să mă pot duce în Amerika, să văd cu ochii mei cum 
este acolo. Dar cine ştie, e atât de departe şi eu vreau să mă întorc 
în Ţara mea. 

Acum iau şi lecţii de limba franceză, poate iau un concurs de 
secretară. În rest, pe aici e numai timp ploios şi un frig urât, te 
simţi ca o cârpă udă  bătută de un vânt rece. Mâncare foarte 
puţină şi bani destui. Dar nu ai ce să cumperi. E greu... 

Ce fac fetele? Maria mai urmează la facultate sau s-a lăsat? 
Dar ceilalţi ce fac? Nu ştiu nimic de voi, mi-e atât de dor! 
Fierbinte, fierbinte de tot, mă arde sufletul seara, când am timp să 
mă gândesc la voi toţi. Tuturor sărutări şi îmbrăţişări, iar pe tine, 
scumpa mea Mamă şi pe Tataie vă strâng tare, tare la piept, să nu 
mă uitaţi niciodată că eu trebuie să mă întorc acasă, în Ţara mea. 
Cu mare iubire şi dor, Catinca voastră de departe.” 

Catinca se ridică, îşi îndreptă spatele, durerea i se înfipse din 
nou între vertebre, îi va spune totuşi lui Bill că orele suplimentare 
o dau gata. Turnă atent, să nu se piardă nici o picătură, din ibricul 
dăruit de Bertha de ziua ei, ceaiul decolorat, şi muşeţelul 
figurează acum printre articolele de lux, toţi s-au repezit să-l 
strângă, petalele tremurătoare abia ajungeau să clipească alb în 

 
 
 
 
 
 
 
 

soare că florile şi erau smulse, uscate, depozitate grijuliu. Oftă, 
cât mai îndurăm, doamne?, mângâie cutia metalică din care se 
evaporase deja raţia de zahăr şi sorbi cu poftă lichidul fierbinte. 
Stomacul i se zvârcoli, parcă mai înfometat decât aseară. 
Câteva firimituri de pâine i-ar prinde bine. Sprijini cuţitul de 
coaja maroniu cenuşie a colţului de pâine salvat aseară, deja se 
obişnuise cu ea, o aştepta să-i astâmpere foamea parcă tot mai 
ascuţită, calculă grosimea feliei, să-i rămână şi pentru cină, ha, 
auzi la ea, cină!, o aşeză pe farfurioară, rupse o bucăţică, gura 
întredeschisă o primi lacom, o mestecă îndelung, o topi ca pe o 
bomboană, devenise expertă în asta. Se aşeză pe scaunul cu 
spătar curbat, piesă rară, vieneză, o lăudase Bertha, privi în jur, 
înainte de a rupe a doua bucăţică. Ce noroc a avut cu femeia 
asta. Deşi nu uitase de Volkstum, de superioritatea ei rasială, a 
consimţit să-i închirieze ei, o străină rătăcită din Estul sălbatic, 
camera mobilată. Avea aici totul la îndemână, oricum nu ar fi 
avut de unde să cumpere cuţit, lingură, furculiţă şi celelalte 
nimicuri trebuincioase într-o gospodărie. Gospodărie? Strivi o 
lacrimă între pleoape, îşi trecu duios palma peste scrisoarea  
deschisă pe faţa de masă brodată cu flori şi păuni, câtă fantezie, 
iscusinţă şi răbdare, câtă muncă adunate în evantaiul de culori, 
acelaşi cu cel folosit de bunica în ţesăturile de-acasă, din 
România ei. Sărută scrisoarea, o mai citi o dată, o împături cu 
gesturi încetinite, să-i mai păstreze căldura în mâinile prelungi 
şi moi încă, apoi o sili să intre în plicul alb-vineţiu. Înmuie 
tocul în călimară, şterse peniţa de marginea sticluţei şi, 
concentrată, să nu greşească vreo literă, scrise adresa: Familiei 
Alexandru Predescu, Buzău, Piatza Obor nr.15, Romania 
(Rumänien). Mai înmuie o dată peniţa, doar vârful se scăldă în 
albastrul aproape negru, şi continuă: Abs. Catinca Predescu/ 
Dingolfing – Nd. Bayern/ Griess Str. 375/ bei Familie Engl/ 
Amerikan Zone – Germany/ Rumänisch. Reciti, termină restul 
pâinii, parcă nu mai era la fel de gustoasă, cu înghiţituri mici şi 
dese bău restul ceaiului. Admirând ca întotdeauna porţelanul de 
Meissen, primise cana de la curierul Helmuth, oare de unde o 
capturase?, în ziua în care ea îi luase apărarea în faţa lui Bill, 
lipsise o dimineaţă întreagă pentru a-i căuta medicamente 
mamei lui bolnave. Ea se îndoia că acesta era motivul real al 
absenţei lui, dar de ce să nu-şi ajute colegul? Chiar dacă era 
neamţ. Sau tocmai de aceea. Nu trăia acum în ţara lui? Ceaiul 
se cam răcise, mai turnă din ibricul lăsat pe plita încă fierbinte, 
sorbi din nou, privind intens plicul aşezat prea aproape de 
călimară. Dacă se răstoarnă? De unde mai ia ea hârtie de scris? 
De plicuri şi cărţi poştale îi mai face rost Helmuth. Un adevărat 
vrăjitor puiul de neamţ! La doar 19 ani se descurcă mai bine 
decât un bătrân cu nevoile de-acum. A supravieţuit luptei date de 
plutonul lor de copii mobilizaţi, la numai 14-15 ani, de un maior 
de nici douăzeci de ani, cu braţul drept în atele şi o privire fixă, 
rea. Sau înnebunită de disperată spaimă doar. De unde să fi ştiut 
el asta atunci când i-a silit să apere podul de pe Isar? Maică-sa 
crezuse că s-a dus iar la scăldat, vecina i-a spus, în timpul luptei 
chiar, că Helmuth al ei este acolo, în iadul focului deschis de ruşi 
asupra apărătorilor copii ai unui pod miraculos scăpat din desele 
raiduri ale bombardierelor aliate. Numai el, Helmuth, şi Hugo, 
bătrânul uşier de la Rathaus, au scăpat atunci. Tocmai se duseseră 
să se uşureze în văioaga cu sălcii. S-au ascuns sub pletele lor 
lungi. Creţe şi verzi-aurii în bătaia soarelui, sălciile curgeau leneş 
spre pământul muşcat de şrapnele. Se născuse a doua oară atunci 
şi primejdia de moarte prin care trecuse îl deşteptase parcă, 
înţelegea repede, şi bine, din ce direcţie bate un vânt sau altul. 
Catinca zâmbi şi îşi trecu în alint degetele pe buza ondulat aurie a 
cănii. De ce îl crede copil când e doar cu un an sau doi mai mic 
decât ea? Poate din cauza feţei lui rotunde, luminată de albastrul 
mereu zâmbitor al ochilor, în ciuda coşmarului care-l maturizase 
înainte de vreme. Doar înfruntase moartea. O păcălise. Dar ea, 
Catinca, nu trecuse prin iad? Alergând să scape de nimicirea 
bombelor a  nimerit într-un Necunoscut rece, încărcat de neştiute 
primejdii la fiece pas. Îl explora cu încrederea alpinistului 
învingător. Fata îşi şterse apăsat lacrimile adunate sub bărbie, 
câteva se scurseseră pe gulerul alb, brodat chiar de ea. Un guler 
alb păstrează prospeţimea rochiei, se spală şi se calcă mai uşor, îl 
poţi schimba zilnic. Cu rochia e altceva. Oricât ar peria-o, oricât ar 
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mă voi întoarce 

spăla-o în fiecare seară de sâmbătă, oricât i-ar păstra un plăcut 
miros de mentă, îşi făcuse ea un fel de tinctură folosită ca 
parfum, oricât ar schimba de des absorbantele de transpiraţie 
din pânză ataşate la subţiori, folosinţa îndelungată îi trădează 
vechimea. Gândul lung, că de vorbit nu are cu cine, sărăcia 
omului, sări ea din scaun. Sărută scrisoarea încă o dată şi o 
împinse în mica raniţă-poşetă. Cu care se mândrea. Ideea de a o 
lucra îi venise după ce schimbase un pahar de ulei pe trei 
kilograme de ghemuri de lână. De toate culorile. Şi pe o 
pereche de andrele, o adevărată comoară. 

Seara, înainte de culcare, după ce termina de pregătit 
mâncarea pentru a doua zi, de periat hainele şi pantofii, tricota. 
Cu spatele aproape lipit de godinul improvizat dintr-un butoi de 
tablă, tot Helmuth i-l meşterise, înşira un ochi pe faţă, unul pe 
dos, firele adunându-se pictural aproape, într-o geantă raniţă, 
potrivit de mare, dublată cu o fostă faţă de pernă de mătase 
galbenă, doamne ce ieşise, geanta ei uluia de-a dreptul. Ca şi 
cum ar fi purtat, atârnat pe umeri, un tablou. Culegea sclipiri 
când mirate, când admirative, din privirile aproape inexpresive 
în posaca nemişcare a celor cu care-şi intersecta paşii în 
drumurile casă-birou. Atârnă geanta minune în cuier, va pune 
mâine scrisoarea la poştă, mâine dimineaţă poate nu va mai 
ploua atât de tare. 

– Bitte, Katy, schnell bitte! Meine Mitzy, wo ist meine 
katze?, răsună vocea baritonală a Berthei. 

Catinca îşi trase rapid şoşonii de cauciuc peste şosetele 
groase de lână, îşi luă pelerina de ploaie, o aruncă neglijent 
peste umeri, deschise uşa grea. O pală de vânt umed şi rece o 
sili să se îndrepte spre magazia de lemne de unde auzi un 
mieunat disperat. Mitzy se cocoţase pe stiva de lemne 
însemnate cu vopsea roşie. Culoarea Berthei. Lemnele Catincăi, 
stivuite în dreapta lor, aveau o cruce albă de cretă. Aşa hotărâse 
proprietara în toamna trecută, când li s-a repartizat prima tranşă 
de lemne. O credea hoaţă?, se supărase atunci Catinca. Şi-a dat 
seama la primul cules de ciuperci  că ordinea e suverană aici. Şi 
în pădurea de la Aisenbach stivele de lemne erau numerotate, 
nu numai departajate prin culori diferite. Mitzy nu mai 
îndrăznea să coboare. Îşi înfoiase coada, urechile i se ciuliseră 
unghiular, semn de mare spaimă, iar ochii, rotunzi şi galbeni, 
străpungeau faruri întunericul din jur. 

– Pis, pis, hai pisoi, învaţă limba română în dialect pisicesc 
şi coboară cât te mai rog. Acuşi chem bolşevicii să te facă supă, 
coboară iute! Hai, pis, pis, uite că îţi dau ceva bun, coboară te 
rog, îşi întinse Catinca braţele în sus, arătându-i pisicii stiva  
de-alături, mai joasă. Mitzy, privind-o într-una, nu puteai şti 
exact care dintre ele două era hipnotizatorul şi care hipnotizatul, 
pipăi cu pernuţele moi scoarţa umedă şi alunecoasă a lemnelor 
egal tăiate, căutând o protuberanţă în şirul lor ordonat în care 
să-şi agaţe lăbuţele tremurătoare. Fata îşi îndulci vocea pentru o 
încurajatoare emisie pis-pis, răsplătită în sfârşit cu căldura 
pufoasă a animăluţului, simţită pe degetele îngheţate. Se ridică 
pe vârfuri, o prinse pe Mitzy cu ambele mîini şi o trase repede 
sub pelerină. Recunoscătoare, Mitzy începu să toarcă generos, 
lipindu-se de ea.  

– Iute la stăpână, pisoi umblăreţ! Zi mersi, danke şi 
mulţumesc că te-am găsit atât de repede. Dacă răceşti, ce ne 
facem? Te-ai gândit la asta? Gata, gata cu aventurile plimbăreţe, 
o tot certa ea cu voce înmuiată matern, la care Mitzy îi răspundea 
torcând fără ostenire. 

– Frau Bertha, a sosit Mitzy. Nevătămată, întreagă şi foarte 
flămândă.  

– Nu-i flămândă, am dus-o în magazie ca să se sature cu 
şoareci. Până mâine nu mai am nici o firimitură de pâine, ce 
să-i dau? 

– Dacă ştiaţi că-i în magazie, de ce m-aţi chemat? 
Bătrâna îşi netezi cozile prinse-n cunună în jurul capului, 

clipind des, căuta un răspuns convenabil pentru amândouă: 
– Katy o iubeşte pe Mitzy şi e mai înaltă decât mine. Ajunge 

mult mai uşor acolo unde s-a suit pisica neascultătoare. Îţi 
mulţumesc, dragă, mâine bem ceaiul împreună, vom avea chiar şi o 
supă de legume. Am vândut astăzi perna  ţesută de bunica, perna 
care îţi plăcea ţie, cu Sissi şi Franzul austriecilor, pe trei morcovi şi 
o ţelină. Te bucuri, nu-i aşa? Şi mai vreau să-ţi spun ceva care ştiu 
că te va bucura mult de tot. Nu mă inviţi la tine? 

– Poftim, intraţi, dar... staţi, am cu ce să vă servesc, am 
ciocolată, a primit colega mea.  

Catinca scotoci în geantă şi găsi pătrăţelul promis, învelit în 
staniol. Bătrâna îl luă din mâna ei, îl mirosi cu încântare preţ de 
secunde multe, apoi îl puse cu nesfârşită grijă în buzunarul de la 
şorţ. Se aşeză în scaunul cu spătar curbat, spatele drept umplu 
autoritar şi mândru încăperea mică, devenită deodată şi mai mică. 
Catinca se aşeză pe pat, netezind cuvertura ţesută de străbunica 
Berthei. Aştepta cu  o nerăbdare anevoie ascunsă. Nu mai putu să 
se stăpânească: 

– Parcă spuneaţi că aţi aflat ceva.... 
– Voi străinii, care vreţi să plecaţi acasă, vă puteţi pregăti de 

drum. Liberi sunteţi, mi-a spus poştăriţa*. 
 

••  
 

* E vorba de Operaţiunea „Keelhaul” (keelhaul = „tragere pe 
sub chilă” – fostă pedeapsă fizică aplicată într-un timp în marină), 
inclusă unui codicil secret, devenit public abia peste 50 de ani, din 
documentul final de la Yalta, prin care Stalin, Churchill şi 
Roosevelt hotărau repatrierea forţată a foştilor prizonieri ai 
naziştilor, dar şi a refugiaţilor politici, în principal a sovieticilor şi a 
celor din Est. Chiar dacă pe unii dintre ei, în ţara proprie, îi aştepta 
lagărul sau plutonul de execuţie. 

 

(fragment din romanul Aproape, departe e inima mea) 

Virginia BURDUJA 



cronica veche 
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TEATRUL, CA MERSUL PE SÂRMĂ 
un dialog  

Andrei ȘERBAN – Alex VASILIU  
Privit, deopotrivă, cu admiraţie şi cu neîncredere, lăudat şi 

contestat, considerat genial, ori plasat după cortina tăcerii, 
uneori neînţeles pentru că respinge obişnuinţele, vede totul altfel, 
transformă personaje din trecut în fiinţe vii ale prezentului care 
ne place sau nu, oscilând între mulţumirea de-o clipă şi conştiinţa 
neîntreruptă a nereuşitei de a spune pe scenă tot ce-şi propune, 
călător pe drumul spre tinereţe fără bătrâneţe, vegheat de trei 
stele nestinse – a căuta, a surprinde, a ilumina -, regizorul Andrei 
Şerban este un român despre care, de peste patru decenii, se 
vorbeşte în lume. Cuvintele pe care le rosteşte cel mai des sunt 
surpriză, altfel, şoc, controversă, fricţiune, căutare. Sunt cuvinte 
ce reprezintă motivaţia, raţionamentul, pregătirea, intuiţia, 
spiritul creator. În plus, cuvintele lui Andrei Şerban, lipsite de 
emfază, sunt mai mult decât o confesiune. Sunt o lecţie despre 
teatru, o lecţie despre viaţă. 

 
Alex Vasiliu – Toate imaginile pe care le-am văzut cu 

dumneavoastră de-a lungul anilor, mă fac să cred că timpul 
parcă a stat în loc. Să ştiţi că nu este doar un compliment– arătaţi 
la fel de tânăr, de pregătit să luaţi viaţa şi teatrul la trântă, cum 
cred că aţi fost în anii ’69-’70 în România, apoi în America, în 
centrele mai mari şi mai mici ale Europei. Cum se explică? 

Andrei Şerban – Vă mulţumesc, dacă e chiar adevărat!...Nu 
am altă explicaţie decât faptul că am rămas curios. Cred că 
această dorinţă de a fi mereu în faţa a ceva care mă surprinde, 
care mă face să-mi ridic sprâncenele, să nu-mi ţin spatele pe 
speteaza scaunului ci să mă apropii de cel cu care vorbesc, îmi dă 
o stare, o energie care mă ţine în viaţă. 

– Aş vrea să uit ce ştiu din interviurile, din cronicile pe care 
le-am citit de-a lungul vremii despre spectacolele 
dumneavoastră, şi chiar aş vrea să uit acum cartea O biografie, 
cartea apărută recent, în a doua ediţie, la Polirom. Vă spun de la 
început că m-a impresionat prin directeţea, simplitatea şi 
adevărul din cele 368 de pagini. Aţi avut totdeauna această 
dorinţă de nou, de imprevizibil, de surpriză? Sau aţi descoperit-
o/v-a descoperit cu timpul? 

– Nu. Cred că am fost toată viaţa un neliniştit. Şi niciodată nu 
am fost, să spunem, mulţumit pentru mai mult de câteva ore. În 
tot ce fac, încerc mereu să merg mai departe, şi cred că nu există 
niciodată un sfârşit la această căutare. Am avut-o de mic copil, 
toţi o avem în copilărie în faţa necunoscutului, cerul e acolo, 
imens, stelele noaptea, te întrebi ce e dincolo, şi cred că asta m-a 
ajutat mult nu să ajung undeva, că n-am ajuns nicăieri, de fapt, 
dar să rămân în căutare.  

– De ce spuneţi că n-aţi ajuns nicăieri? 
– (Râde) Pentru că mă uit la cariera mea, mă uit la ce am  

făcut şi, într-un fel, am impresia că nu am realizat nimic din ceea 
ce mi-aş fi dorit să realizez. Iar acum, dacă mă întrebaţi precis ce 
anume am vrut să realizez, nu ştiu. Dar simt tot timpul că ceva 
este neîmplinit, că ceva este parţial, fragmentat, că nu am atins ce 
voiam să ating. Ceea ce nu înseamnă că îmi privesc trecutul cu 
pesimism. Deloc. Dimpotrivă, aştept ziua de mâine. 

– Când aţi ajuns la Teatrul Tineretului din Piatra Neamţ, se 
crease deja acea atmosferă de nou, poate chiar de avangardă? 

 – Da, era un loc extraordinar acest teatru condus de un 
manager (pe vremea aceea nu exista cuvântul), un tip de geniu. Se 
numea Ion Coman, şi cred că dacă ar fi trăit, pentru că a murit 
destul de tânăr într-un accident de avion, ar fi ajuns să dezvolte o 
viziune despre teatru, despre tinereţe, despre curaj şi avangardă care 
ar fi dat un alt impuls teatrului românesc. E adevărat, student fiind, 
am fost chemat de acest director, şi era deja o atmosferă foarte-
foarte bună, erau actori, tineri regizori care lucrau acolo, care între 
timp au devenit celebrităţi, mari-mari staruri ale teatrului românesc, 
care s-au format la Piatra Neamţ. Student fiind, am realizat deja 
două spectacole care îmi sunt şi astăzi printre cele mai dragi. Unul 
este Arthur din Faversham, primul spectacol pe care l-am refăcut 
mai târziu, după ce am ajuns la New York, şi al doilea, piesa lui 
Brecht Omul cel bun din Sâciuan. 

– Este bine ca un regizor tânăr, absolvent al unei unei 
universităţi, sau un actor, să intre într-un teatru naţional care, se 
ştie, are poncifele, reţetele lui, sau e bine să ajungă într-un teatru 
cum a fost cel de la Piatra Neamţ? 

– Cred că este un loc foarte bun un teatru al tineretului, în care 
te simţi foarte bine, în care poţi să încerci împreună cu colegii tăi 
de generaţie ceva deosebit, nou, care propune surpriza. Dacă 
mergi din şcoală direct într-un teatru naţional, cu foarte mulţi 
actori mari în jurul tău, e-adevărat, înveţi de la ei, dar e foarte 
intimidant, pentru că mult timp eşti ţinut pe tuşă şi deja ţi-e frică, 
atunci când vei ajunge să ai un rol mai mare, reuşeşti-nu reuşeşti? 
Pe când, într-un teatru de provincie, care are un climat foarte bun, 
unde nu ai altceva de făcut decât să fii în teatru, nu ai tentaţiile de 
a face televiziune, de a face film, de a merge la radio, este un loc 
foarte bun să începi, cred. 

– Spuneaţi mai înainte că aţi fost un tânăr neliniştit. Aţi fost, 
pe deasupra, şi revoltat? 

 – Nu revoltat în sensul… Chiar din punct de vedere politic, 
în anii ’60 târzii, în jurul invaziei sovietice în Cehoslovacia, în 
care România a avut o poziţie extrem de progresistă, toţi am 
crezut, total naiv, că Ceauşescu era un şef democrat şi un 
deschizător de drumuri, pentru că reacţia lui faţă de ceea ce s-a 
întâmplat la Praga a fost pe placul Vestului. Deci, a fost un 
moment de respiraţie plăcută, de descreţire a frunţilor, în arte se 
putea crea, exista cenzură dar nu foarte strânsă, cum avea să se 
întâmple după aceea, în anii ’70. Deci, nu aveam de ce să fiu 
revoltat. Încă nu terminasem facultatea de regie, îmi mergea 
foarte bine, aveam colegi foarte talentaţi – Aurel Manea, Ivan 
Helmer, aveam profesori extraordinari – Radu Penciulescu, 
Mihai Dimiu, totul era în favoarea noastră.  

– Eu mă gândeam, ca să folosesc o formulă cunoscută, la o 
revoltă împotriva clasicilor…   

– Asta da, sigur că da. O revoltă nu împotriva clasicilor 
scriitori, ci împotriva clasicilor regiei româneşti, pentru că pe 
vremea aceea, pontiful regiei era Sică Alexandrescu. Eram tineri 
şi mergeam la Teatrul Naţional să vedem marile spectacole 
Caragiale făcute de el, care erau, într-adevăr, extraordinare, cu 
actorii de aur ai epocii Caragiale… 

– … dar dacă Sică Alexandrescu n-ar fi avut acei    actori de 
aur, cum ar fi fost spectacolele lui?  

 – Nu ştiu cum ar fi fost pentru că, într-adevăr, nu prea aveau 
idei acele spectacole. Se bazau pe actori, erau nişte relaţii foarte 
clare, limpezi, semi-realiste între actori. Sigur că regia avea un 
merit în asta, dar fără aceşti mari actori, nu ştiu ce-ar fi fost. Sigur 
că noi, tinerii, nu făceam decât să ne revoltăm faţă de acest gen de 
a face teatru, care ni se părea prea conservator, fără surprize din 
punctul de vedere al propunerii teatrale. Îi admiram pe acei mari 
actori, dar, într-un fel, doream, eram foarte neliniştiţi să facem 
altfel, să aducem un nou suflu. 

– Din acest unghi de vedere, se poate spune că sunt şanse 
pentru un regizor să monteze spectacole reuşite cu actori extrem 
de tineri, poate chiar încă studenţi? 

– Păi, sigur că da. Asta este o ocazie extraordinară de a 
spune ceva despre generaţia căreia îi aparţii. Cum să spun, 
asta este o istorie care se repetă. Cei foarte tineri acum se 
revoltă împotriva generaţiei mele, să spunem. Şi foarte bine 
fac. Nu poţi decât să mergi împotriva curentului. Dacă cei 
care vin din urmă nu încearcă să meargă împotriva unui curent 
stabilit de o anumită generaţie… O fricţiune creativă e bună. 
Problema e următoarea: noi aveam un respect faţă de 
generaţia mai veche, şi în acelaşi timp, voiam să facem 
altceva. Problema generaţiei foarte tinere de acum este 
împotrivirea totală! Tot ce s-a făcut înainte este zero, lumea 
începe cu noi, eu sunt buricul pământului, eu descopăr tot. 
Aici este dificultatea, pentru că, într-un fel, fiecare 
îmbătrâneşte, este o lege că, la un moment dat, cineva trebuie 
să vină cu o energie nouă, proaspătă, şi este foarte important. 
Dar, ceea ce noi am fost norocoşi să avem, a fost ceea ce se 
numeşte cei şapte ani de acasă, care ne obligau să avem un 
respect adevărat pentru înaintaşii noştri. Învăţam de la ei, şi 
apoi mergeam împotriva lor – dar învăţam. 

– Liviu Ciulei era un regizor pe care să-l respecţi, dar 
împotriva căruia să te revolţi? 

 

– Nu, pentru că Ciulei încă era foarte progresist. El, de fapt, a 
descoperit un nou fel de a face teatru. Datorită lui, şi lui Pintilie, 
teatrul românesc a făcut o cotitură înspre modernitate. El a fost 
primul care a dat curaj şi energie, o viziune nouă teatrului. Deci, 
noi (generaţia noastră era mai tânără decât el) încă îl priveam cu 
un imens respect,  încercând să furăm de la el anumite idei şi să le 
transformăm într-ale noastre. Nu, generaţia lui a fost pentru noi un 
mare, mare exemplu. E-adevărat că acum, când a revenit Ciulei în 
ţară, după ’90, când era deja la o anumită vârstă, la un sfârşit de 
carieră, a avut imens de marea deziluzie, tristeţe (asta o spun 
pentru că am fost un prieten intim al lui Liviu Ciulei) pe care nu o 
împărtăşea cu mulţi, pentru că nu era o persoană publică, după ani 
şi ani de zile trăiţi în America, după ce a devenit celebru în lumea 
întreagă, simţea că la el acasă este o nouă generaţie de actori care 
nu-l mai respectă, care nu-l mai înţeleg, care nu mai comunică cu 
el. Ruptura între generaţii se făcuse. Asta este destul de trist. Deci, 
ideea aceasta de respect, care, din ce în ce mai mult lipseşte în 
educaţie, în relaţia dintre oameni, la toate nivelurile, la orice vârstă 
– vedem ce se întâmplă în jur. Nu avem respect pentru nimic, şi 
pentru nimeni. Şi din cauza asta, în teatru cel puţin, divorţul între 
generaţii este foarte-foarte evident.  

– Dumneavoastră cu ce arme aţi vrut să luptaţi împotriva 
prejudecăţilor şi a prafului aşezat pe unele texte? Cu ce arme 
regizorale? 

– De exemplu, unul dintre primele mele spectacole, cu un text 
de un autor care acum nu mai este atât de cunoscut, dar era 
cunoscut în timpul comunismului, Alexandru Mirodan, a scris o 
piesă, Şeful sectorului suflete, în care Beligan juca rolul principal 
cu un foarte mare succes, şi era unul dintre succesele mari ale 
teatrului. Iar eu, ca student, am pus această piesă în scenă cu actori 
de vârsta mea: Florian Pitiş, Dan Nuţu, Carmen Galin, actori 
foarte cunoscuţi astăzi, dar care atunci erau nişte studenţi la 
institut, la şcoală. Cu acest spectacol am fost în turnee la 
festivaluri studenţeşti internaţionale la Zagreb, în Polonia, la 
Wroclav, şi această montare a fost absolut, radical, dar radical 
diferită de spectacolul în care Beligan era mare star. Era cu totul 
altceva, nu avea nimic realist, nimic previzibil. Un spectacol în 
care scena era aproape goală, în care doar energia de mişcare, 
dinamica actorilor făceau ca acest text să vibreze cu totul altfel. 
Parcă era cu totul altă piesă. Oameni care au văzut spectacolul 
nostru, şi care erau foarte ataşaţi de ceea ce făcuse maestrul 
Beligan, au spus „da’ voi aţi înnebunit, cum puteţi să faceţi aşa 
ceva cu piesa asta?” Cei din generaţia noastră, cei tineri, au 
aplaudat şi au fost absolut entuziasmaţi când au văzut că de fiecare 
dată ne-am întors cu marele premiu de la acele festivaluri. A fost, 
dintr-o dată, ceva care a explodat un text, a explodat o concepţie 
despre cum se poate face teatru, şi a dat dovada că se poate face cu 
totul altfel. A fost un prim exemplu. De atunci, au urmat ani şi ani 
de zile în care, de câte ori montam o piesă, cream şoc, creeam 
controversă. Şi asta a ţinut până azi. Astăzi, când fac un spectacol, 
creez aceeaşi fricţiune între spectatori, pe care am creat-o acum 40 
de ani, când am început. 

– Aruncăm un ochi spre dulcea pasăre a tinereţii, şi un ochi 
spre prezent. Când vreţi să realizaţi un spectacol, de operă sau de 
teatru dramatic, la cine vă gândiţi? Aveţi un public ţintă? Sau nu 
vă interesează, sunteţi preocupat doar să vă puneţi în aplicare 
ideile? Să vă spun de ce vă întreb: există o categorie de public ce 
nu vrea să vină la teatru ca să vadă ceva nou. Vrea să-l vadă pe 
Dinică jucând aşa cum l-a mai văzut şi i-a plăcut, să-l vadă pe 
Marin Moraru la fel. Vrea să vadă ceva care nu-i dă probleme, 
ceva care ştie şi îl face să se simtă bine. 

– Da, acesta nu este publicul meu. Am tot respectul pentru cei 
care vor să vadă un actor jucând un rol aşa cum a jucat alt rol mai 
înainte, să râdă cum i-a făcut să râdă înainte. Pentru mine, asta nu 
duce teatrul mai departe. Eu mă consider un căutător. Cineva care 
caută totdeauna esenţa comunicării prin teatru.  

– Asta înseamnă că vă adresaţi unui public oarecum cult? 
– Nu. Deloc. Mă adresez absolut oricărui om, şi nimeni care 

vine la spectacolele mele nu trebuie să aibă nici un fel de pregătire 
în a fi citit piesa înainte, să se fi documentat în vreun fel. Pentru 
mine, actul cultural în sine este de multe ori un fel de obstacol în 
faţa momentului de teatru, care este un moment de mister. Şi acest 
moment de mister care se întâmplă acum, aici, între spectatori şi 
actori, sau cântăreţi – această comunicare directă are loc fără 
intermediul nici unui fel de alt suport. Deci, aceşti spectatori care 
vin să vadă un mare actor, vin să se simtă bine, sunt invitaţi la 
spectacolele mele, dar sunt invitaţi să se aştepte să fie surprinşi. 
Pentru că la sfârşitul serii, le garantez că vor pleca acasă şi vor 
avea despre ce vorbi. 

– Dacă sunteţi un adept al surprizei, al noului, cum vă 
consideraţi montările când rămân mult timp în repertoriul unui 
anumit teatru, sau când le vedeţi pe un dvd? Le consideraţi deja 
exponate de muzeu?  

– Da. Da, pentru că, chiar atunci când reiau o montare, de 
exemplu când reiau o montare de operă, şi o fac pentru a doua 
oară, sau când reiau o piesă pe care am făcut-o într-un anumit 
teatru şi sunt invitat în alte teatre (pentru că dacă un spectacol are 
succes, sunt invitat în altă ţară sau în alt oraş să refac spectacolul 
acela cu alţi actori), niciodată nu pot să fac exact acelaşi lucru. 
Totdeauna încerc să dezvolt ceva, niciodată nu există o 
perfecţiune absolută, de la care care să nu poţi merge mai departe. 
Totdeauna poţi să evoluezi în expresie, în dinamică, în energie, în 
detaliu, cu actorii sau cântăreţii cu care lucrezi. Toată munca în 
teatru este colaborare, nu poţi să faci ceva de unul singur, depind 
şi eu de actori, actorii depind de mine, depindem de chimia dintre 
noi, de cum ne înţelegem. 
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Din asta pot să iasă lucruri fermecătoare, dar care sunt mereu 
pe muchie de cuţit, pentru că în teatru se întâmplă exact ca 
mersul pe sârmă. Nu ştii niciodată cum să mergi ca să ajungi la 
capătul celălalt, teafăr. 

– Aţi ajuns în Statele Unite ale Americii. De ce tocmai acolo, 
şi nu într-o ţară, chiar şi cu o tradiţie a noului, din Europa? 

– … În America…, pentru că destinul a vrut să ajung acolo! 
Eram un tânăr student, când directoarea teatrului La Ma Ma, 
Ellen Stewart, a văzut un spectacol de-al meu la Festivalul 
Internaţional de la Zagreb, şi a fost imediat interesată să mă invite 
să lucrez la teatrul La Ma Ma din New York. Mi-a obţinut o bursă 
a Fundaţiei Ford, era foarte greu să plec, mi-a luat un an şi 
jumătate, pentru că organele de partid voiau să trimită pe 
altcineva în locul meu, cineva care avea un dosar mult mai bun la 
cadre pe vremea aceea şi, până la urmă, cu multe-multe insistenţe 
din partea americană, am reuşit să plec, să ajung acolo. Am făcut 
un spectacol la teatrul La Ma Ma, care a avut un imens succes, 
Arthur din Faversham, piesa pe care o pusesem în scenă la Piatra 
Neamţ, şi destinul a vrut să am o cronică în New York Times, o 
cronică absolut fabuloasă. Şi ştiţi cum este la New York, dacă 
New York Times scrie despre tine, peste noapte devii cineva. 
Acest ziar are o forţă extraordinară de influenţă şi, în plus, am 
avut norocul ca marele regizor Peter Brook să fie întâmplător la 
New York în ziua premierei cu această piesă. Aveam 26 de ani, şi 
el a venit să vadă spectacolul! Habar n-avea cine sunt, a aflat că 
vin din România, a aflat că sunt un tânăr care tocmai a terminat 
şcoala acolo, că am venit pentru câteva luni la New York, şi mi-a 
spus: „Vrei să te întorci în România, sau vrei să lucrezi cu mine 
ca asistent un an de zile la Paris?” 

– Ce puteaţi răspunde?  
– Evident, ce puteam răspunde? Pentru că Peter Brook era 

idolul meu. Era un mare, mare maestru al regiei mondiale… 
– Cum putea fi idolul dumneavoastră? Ce ştiaţi până atunci 

despre montările lui?  
– Ştiam, pentru că fusese în România cu un spectacol de 

geniu pe care l-a montat cu Royal Shakespeare Company, Regele 
Lear, în 1962 sau 1963, cu marele actor Paul Scofield. Pentru noi, 
a fost un fel de şoc al tinereţii, pentru că am văzut un Regele Lear 
cu totul altfel, utilizând cu totul alte mijloace, cu totul altă 
imaginaţie, cu totul altă interpretare decât cum ştim piesa clasică. 
Văzând acest mare spectacol, mi-a dat dintr-o dată gustul de a 
căuta! De a lua o piesă clasică şi de a căuta cu totul alte mijloace, 
de a descoperi aurul care se ascunde sub aparenţa unei piese 
convenţionale.  

– Shakespeare este, a rămas unul dintre cei mai înnoitori şi 
mai imprevizibili autori pentru un regizor? 

– Evident. 
– E o întrebare redundantă. 
–  Sigur, dacă reuşeşti să montezi un Shakespeare la nivelul 

piesei. Pentru că se spune că în Shakespeare există şapte nivele de 
interpretare. Există un nivel imediat, evident, literal, după aceea 
este un nivel de înţelegere a epocii în care a scris piesa (un nivel 
de interpretare istorică), după care este un nivel, să spunem, al 
interpretării simbolice, altul – al interpretării religioase… Deci, 
nivelele se adâncesc. Ca să înţelegi asta îţi trebuie, cred, o 
pregătire extraordinară, şi nu doar artistică, teatrală, ci o educaţie 
la un nivel filosofic şi spiritual foarte dezvoltat.  

 – Cum a rămas pentru dumneavoastră, cum ar putea fi acum 
considerate interpretarea şi regia lui Lawrence Olivier la 
Hamlet? Filmul din 1948. 

– Da, erau extraordinare, era un mare actor şi un mare regizor, 
am văzut acel film, cred, de 20 de ori. Deci, exemple ca acestea – 
Brook, Olivier – m-au convins că trebuie să caut, că nu pot să mă 
liniştesc în a face teatru aşa cum s-a făcut înainte, că trebuie să 
găsesc altceva, forme noi, pentru a crea această imens de 
importantă acţiune a surprizei. Revenind la New York, Peter 
Brook, chemându-mă să lucrez cu el, de-atunci viaţa mea s-a 
schimbat. Eram tânăr şi am plecat din România fără să vreau să 
rămân, eram foarte apreciat, ca un enfant terrible al scenei 
româneşti, aveam de lucru, n-aveam de ce să plec. Nu exista încă 
cenzură foarte mare în România anilor ’60, totul îmi mergea bine. 
Dar faptul că s-a întâmplat să ajung în America, că s-a întâmplat 
să lucrez cu Peter Brook, mi-a schimbat viaţa. Pentru că, după 
aceea, revenind în România, ar fi fost imposibil. Începutul anilor 
’70, în care Ceauşescu fusese în China şi descoperise de la Mao 
Tse Dung cu mare-mare bucurie şi uimire revoluţia culturală 
chineză, în care unor pianişti li se tăiau degetele… 

– … cazul lui Li Min Cean*… 
– … Li Min Cean, cazuri în care intelectualii şi artiştii 

erau puşi să meargă la sapă, să muncească. A revenit în ţară şi 
a încercat să instaureze acelaşi regim infernal în cultură, în 
România. Deci, ştiam că dacă mă întorc, nu fac decât să îmi 
bat joc de norocul pe care l-am avut, că nu voi putea niciodată 
reveni în România să experimentez, să caut, să am libertatea 
de creaţie pe care am prins gustul să o am lucrând în America, 
şi cu Peter Brook.  

– Unii tineri intelectuali din anii ’70 voiau să părăsească nu 
numai România, ci şi Europa, spunând „America este ţara tuturor 
posibilităţilor, America este ţara libertăţii, şi vrem să părăsim acest 
prea bătrân şi infect continent european.” Aveau dreptate? 

– Fiecare hotărăşte pentru sine. 
 
 

* Pianist chinez. În 1958 i s-a acordat premiul I la prima ediţie 
a Concursului şi Festivalului Internaţional „George Enescu” de la 
Bucureşti. 

E adevărat că America, şi astăzi, rămâne un loc în care poţi să 
simţi ideea asta de pionierat, de speranţă. Chiar cei care nu 
reuşesc, nu pot să nu vadă că există o alternativă, că altceva e 
posibil. Şi atunci, unii îşi schimbă meseria, alţii îşi schimbă locul 
de trai. Unii pierd tot, şi a doua zi o iau de la început. Deci, ideea 
că poţi să reîncepi, poţi să înveţi altceva, poţi să mergi iar la o 
şcoală, să ai o altă educaţie, sunt oameni care sunt studenţi la 
vârsta de 40-50 de ani… 

– … şi nimeni nu se miră în jurul lor…  
– … şi nimeni nu se miră în jurul lor. Asta este extraordinar, 

şi ideea de pionierat, de optimism şi de sănătate care există foarte 
adânc în spiritul acestui popor îmi dă bucuria, de câte ori mă 
reîntorc în America, să simt că e o şansă, că poţi încerca, poţi să 
greşeşti, poţi să ajungi într-o eroare imensă, poţi chiar să cazi, dar 
nu este niciodată timpul pierdut să reîncepi.  

 – De ce, şi opera, în universul dumneavoastră de gânduri, de 
preocupări? 

–  Nu-mi plăcea opera când eram student la Facultatea de 
teatru de la Bucureşti, pentru că spectacolele pe care le vedeam la 
Opera Română nu erau deloc pe placul meu, le găseam destul de 
vetuste, de învechite. Unii cântăreţi erau foarte buni, chiar foarte 
buni, dar jocul de scenă era destul de învechit, de artificial. Şi, din 
cauza asta, nu voiam să văd operă, preferam să o ascult pe disc, 
decât să mă duc să văd ceva atât de învechit, chiar ridicol. Dar 
plecând în America, am descoperit că se poate face operă şi altfel. 
Iar curând după ce am ajuns acolo, am fost invitat de un director 
de operă din Anglia, la Cardiff, să vin să montez un spectacol. I-
am spus „nu sunt muzician, nu cunosc repertoriul de operă pentru 
că aproape am refuzat acest gen.” Iar el mi-a răspuns „nu-i nimic, 
vrem un regizor de teatru care are, într-un fel, interes de a crea 
relaţii umane pe scenă.” Pentru că şi cântăreţii dintr-o operă, la fel 
ca într-o piesă de teatru, sunt în relaţie unul cu altul, ei trebuie să 
reacţioneze unul faţă de celălalt aşa cum reacţionăm noi acum 
vorbind. Numai că diferenţa dintre noi şi ei, este că ei îşi cântă 
unul altuia, nu doar spectatorului, doar publicului. E o relaţie ca o 
poveste naturală, care se întâmplă între oameni. Aşa am ajuns în 
lumea operei fără să vreau, şi după aceea am prins gustul pentru 
muzică. Muzica este un lucru extraordinar, care te înalţă, care te 
înnobilează, când ascult Flautul fermecat de Mozart, sau Fidelio de 
Beethoven la 10 dimineaţa, la pian, este un mare-mare cadou care 
mi se dă. Deci, iată că muzica şi teatrul pot să colaboreze, să fie 
prieteni, şi atunci, spectacolul care se naşte din asta este o formă de 
teatru total pe care, uneori, în teatrul propriu-zis nu-l găsim! 
Mergem la teatrul-teatru şi suntem destul de dezorientaţi în cazul 
anumitor spectacole care rămân destul de prozaice. În sensul 
simbolic al prozei ce nu se ridică la nivelul pe care îl  are muzica. 

– Dacă America s-a potrivit atât de bine ca mediu 
preocupărilor, felului dumneavoastră de a fi şi de a gândi, cum v-
aţi simţit în marile capitale europene, unde aţi montat? Ce v-au 
dat ele? 

– Păi, lumea operei este o lume foarte aparte… 
– Cum v-aţi simţit nu numai în lumea operei, în general în 

lumea scenei. 
– Şi teatrul… Cum să spun… Una este când lucrezi la 

Comedia Franceză şi ai de-a face cu actorii francezi, care sunt 
nişte actori destul de sofisticaţi, de cerebrali, care gândesc, 
analizează, vor să discute textul mult înainte de a începe să facă o 
mişcare. Şi alta este când lucrezi cu actori germani, destul de 
asemănători, sau când lucrez la Londra, la Teatrul Naţional, sunt 
mult mai activi, sunt gata să se arunce, să încerce fizic anumite 
lucruri. 

– V-aţi adaptat la specificul lor, sau aţi încercat să-i adaptaţi 
la ceea ce voiaţi să realizaţi? 

– Nu, totdeauna încerc să mă deschid spre cel din faţa mea, 
cum mă deschid faţă de dumneavoastră acum. 

– Şi reuşiţi? 
– Încerc să mă deschid faţă de cei cu care lucrez, pentru că tot 

ceea ce facem în teatru, în artă este o încercare… 
– … de a ne cunoaşte. 
– … de a ne cunoaşte, de a comunica. Şi atunci, trebuie să 

comunic cu orice. Sigur că felul meu de a fi, structura mea 
personală este, poate, mai emotivă, şi pentru că vin dintr-o ţară în 
care sufletul, emoţia, ortodoxia au un ecou în educaţia mea, în 
felul în care am crescut. Dar asta nu înseamnă că nu pot să mă 
duc în Finlanda sau în Norvegia şi să nu am o relaţie cu cineva 
care este mult mai închis, mai introvertit decât mine. Încerc şi 
acolo să văd cum putem crea acest pod de legătură. Cu actorii 
este foarte interesant, pentru că unii actori sunt foarte fizici. De 
exemplu, actorul american, când îi spui „vrei să discutăm puţin 
textul, sau rolul?”, îţi răspunde „da”, dar foarte sumar. El vrea 
deja să încerce fizic ceva prin trupul lui. Deci, trupul informează, 
nu mintea. 

– Nu este un actor de tip intelectual.  
–  Actorul francez, sau cel german, e de alt tip: „dacă nu 

înţeleg, nu pot nici să fac doi paşi”! Actorul american, sau poate, 
cel român, care este mai instinctiv, mai emotiv, e gata să încerce 
ceva, şi cred că prefer acest gen de actori. Prefer actorii care îşi 
respectă inteligenţa instinctului, sau inteligenţa intuiţiei, sau 
inteligenţa emoţiei. Pentru că avem în trup mai multe inteligenţe. 
Când ne gândim la inteligenţă, ne gândim totdeauna la cap. De 
aceea, când ajungem să vorbim despre aceşti mari filosofi, care sunt 
filosofii români, ei sunt totdeauna aici [arată spre cap]. Pe când, 
dacă stăm să ne gândim mai bine, sunt alte forme de energie şi de 
inteligenţă pe care nu le folosim, sau nu ştim să le folosim, faţă de 
care suntem străini. Ele sunt în întunericul din noi înşine.    

 

 

–  Sunteţi un autor de spectacole „vândut” pe toţi banii 
scenei de operă, de teatru dramatic, sau aţi mai găsi resurse şi 
pentru ecran? 

– Toată viaţa am vrut să fac film şi n-am reuşit niciodată, 
pentru că am fost chemat să fac alt spectacol. Niciodată nu am 
avut timp să mă opresc, şi să spun „bine, ce-ar fi să scriu un 
scenariu, sau să mă împrietenesc cu un scenarist, să lucrez la un 
film?” Niciodată n-am făcut film, dar, lucrând pe scenă, am avut 
impresia că sunt un regizor cu o cameră de filmat imaginară, şi că 
văd unghiuri. Aici văd gros-plan, dincolo văd plan-distant. Toate 
spectacolele mele sunt făcute ca şi cum aş fi un cineast frustrat, 
care în teatru face un film imaginar.  

– Care a fost, pe de o parte, cel mai nereuşit, iar pe cealaltă 
parte, cea mai mare victorie a dumneavoastră pe scenă? Şi dacă 
vă întreb despre o nereuşită ce v-a rămas în minte, vă întreb şi ce 
aţi învăţat din acest eşec. 

–  Am avut mai multe nereuşite. Sunt multe… De exemplu, 
mi-aduc aminte, la San Francisco, am montat Opera de trei parale 
a lui Brecht. Era în teatrul lor cel mai comercial, cel mai celebru, 
iar eu lucrasem acest spectacol într-un fel mai mult legat de 
expresionismul german, ceea ce l-a făcut pe Brecht să scrie piesa, 
şi mai puţin legat de un realism de teatru tip Broadway. Lucram 
într-o sală de repetiţii cu actorii şi cream un oraş, cum ar fi 
Chicago, din cutii de cartoane în care se transportă mobile sau 
frigidere, sau televizoare, cutii mai mari sau mai mici, din care 
actorii scoteau capul, sau apăreau dintr-o gaură, aşa cum apăreau 
gangsterii, sau aceşti tipi extrem de bizari (personajele lui Brecht), 
şi din asta se crea musicall-ul. Toţi actorii au apreciat mult această 
idee. Însă, în ziua în care am trecut din sala de repetiţie, pe scenă, 
ei au văzut aceleaşi cutii din carton că formează decorul oraşului 
Chicago. Care e un oraş făcut din „cutii”. Şi au spus „stai un 
moment, cum, ăsta e decorul?” Zic „da”. „Cum? Nu avem un 
decor realist, prin care să arătăm exact oraşul, cum se face?” Zic 
„nu”. Asta nu le-a plăcut deloc, şi de-atunci, au pierdut încrederea 
în mine. Pentru că ei se aşteptau ca pe scenă să fie un decor 
frumos, cum se face la teatru. De atunci nu am reuşit să mai am 
nici un fel de control asupra lor, şi au încercat să facă prin jocul lor 
un fel de joc de scenă foarte… cum să spun,  spun…comercial, pe 
când decorul era de cu totul altă natură. 

– Şi e chiar atât de grav, dacă o dată ai greşit, îşi pierd 
încrederea în tine definitiv? 

–  Acolo şi-au pierdut-o! Spectacolul nu a fost nici pe placul 
meu, nici pe placul lor. Nu a fost pe placul meu pentru că ei jucau 
cum nu-mi plăcea mie, şi pe placul lor nu era pentru că decorul era 
din carton.  

– Şi, ţineţi minte un spectacol pe care îl consideraţi o reuşită 
cu totul specială? 

– Sigur că pot să spun: Trilogia antică, pe care am făcut-o la 
teatrul La Ma Ma, după ce am lucrat cu Peter Brook, care s-a jucat 
30 de ani! La teatrul La Ma Ma şi în turnee în toată lumea, în 30 
de ţări, la festivaluri. 

– Aţi mai revenit asupra Trilogiei? 
– Sigur, la Teatrul Naţional din Bucureşti. 
– Da, dar la teatrul La Ma Ma?     
– Acolo am revenit de zeci de ori, acolo nu a avut sfârşit. 

Iar la Bucureşti l-am făcut după revoluţie, cu trupa Teatrului 
Naţional, şi, după Indiile galante, Beatrice Rancea mi-a cerut 
să fac Troienele, parte din această Trilogie greacă, spectacol 
care acum este subiect de studiu în facultăţi, este intrat în 
istoria teatrului contemporan, al secolului XX, şi l-am făcut cu 
cântăreţii Operei din Iaşi.  

– Cei 29 de ani care au trecut peste România, din 1971 până 
în 1990, au fost atât de mulţi încât să rupă publicul de noutate, de 
dorinţa imprevizibilului, să-l împacheteze atât de bine în 
prejudecăţi? Vă întreb pentru că spectacolul dumneavoastră de la 
Bucureşti cu opera Oedip, din festivalul George Enescu, a fost, 
cred, puţin înţeles. 

 
Interviu realizat în studioul TVR Iași,  

difuzat la TVR 3, 31 ianuarie 2013 
 

(continuare în pagina 16) 
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Corneliu Ionescu, artistul care şi-a luat zborul spre înalturile eternităţii în urmă cu un 
an şi jumătate, a rămas printre noi cu arta sa. Zboară la altitudini stratosferice. După 
Retrospectiva din 2012 de la Galeria DANA, din strada Cujbă, însoţită de albumul semnat 
de soţia lui, Lucia, „paznicul său de far”, dar şi comprehensiv hermeneut, iată că posteritatea 
acestui meşter, cu o operă creată pe baza unui riguros şi original program estetic, se înscrie 
pe traiectorii înalte. Creaţia  pictorului de la Iaşi şi-a început călătoria peste fruntarii, acolo 
unde în ultimele două decenii acesta s-a confruntat fără complexe, dezinvolt şi autoritar, cu 
ai săi confraţi din toată lumea. El a fost partizanul şi promotorul sincronismului. Era un fin 
cunoscător al curentelor novatoare din arta universală şi a aspirat, reuşind cu succes, să 
aducă în acest câmp policrom şi atât de efervescent al mişcării plastice contribuţii proprii. 
După portretele  sale în manieră nontradiţională, compoziţiile „figurative”, cum le defineşte 
el însuşi, sau peisajele fantastice, Corneliu Ionescu s-a consacrat  cu tenacitate şi program 
unor cicluri ce-au marcat o a doua fază a creaţiei sale. În „Zborul”, „Ferestre”, „Geometrii” 
şi „Caligrafii” creatorul a mizat pe puterea de sugestie a expresiei şi a modului de 
compunere a spaţiului, realizând sinteze armonioase între grafismul epurat până la esenţe de 
tot ceea ce era prisositor, cromatismul transparenţelor cosmice şi simbolistica cu miez 
filosofic, încărcată de mesaje ideatice în formulări paradigmatice. De altfel, Corneliu 
Ionescu şi-a tălmăcit şi în plan teoretic acţiunea sa artistică. A făcut-o într-o lucrare de 
referinţă, care a fost şi teza sa de doctorat.  

 

posteritatea „Zburătorului” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artistul conclude sintetic, în câteva fraze, credo-ul său. Acestea au fost alese de Lucia 

Ionescu ca motto al albumului tipărit de Editura DANA ART în 2012: „Evoluţia creaţiei 
mele dinspre figurativ, plecând de la portretele şi compoziţiile babiste s-a concretizat în mai 
multe etape succesive, în care forma din ce mai sintetică, mai epurată, am dus-o în final la 
abstract. Este rezultatul unei munci susţinute, al unui demers calitativ, desfăşurat pe perioadă 
lungă de timp, a cărei finalitate mi-a adus satisfacţii binemeritate: lucrările mele stau pe 
simezele unor mari galerii ale lumii alături de artişti de renume de pretutindeni”. 

Cu aceste lucrări, născute dintr-o rafinată poetică, gestată îndelung şi elaborată după 
decantări meticuloase, cu accent răbduriu şi pregnant pus  pe cele mai aparent neînsemnate 
detalii, Corneliu Ionescu s-a înfăţişat lumii româneşti şi universale fără superbie, dar sigur pe 
sine şi valoarea izvodirilor sale. Era compatibil cu tendinţele cele mai noi şi revoluţionare ale 
artei mapamondului. Căutările lui găseau ecou, pentru că artistul fructifica în textura 
lucrărilor, asimilându-le organic, în sonuri particulare, elemente şi structuri vechi şi adânc 
grăitoare ale spiritualităţii româneşti. În „Zbor” se regăseau motivele zborului din scoarţe şi 
cioplituri, în „Ferestre” reînviau, transfigurate în chip propriu, arhetipurile arhitecturale ale 
bătrânelor zidiri ctitoriceşti, iar în „Geometrii” erau preluate şi recreate elemente ce se 
întâlnesc în cele mai felurite forme ale creativităţii umane. Corneliu Ionescu plăsmuieşte 
sinteze, dă la iveală creaţiune nouă, fuzionând diferite moduri de exprimare, ce se împreună 
osmotic, însă vorbind aceeaşi limbă. Picturile lui generează reacţii senzoriale, dar, totodată, 
stimulează reflecţia şi imaginaţia printr-un mesaj metaforic, subliminal. 

Cu aceste roade ale lucrării sale în desagă, Corneliu Ionescu s-a pornit să străbată, la fel 
de temerar ca în antumitate, drumurile posterităţii. O primă ieşire în faţa publicului s-a 
petrecut odată cu substanţiala şi elocvenţa sa retrospectivă găzduită anul trecut de Galeria 
„Dana”. Parcursul acesta început în Iaşi a continuat fericit şi simbolic la 29 noiembrie 2012, 
la Chişinău, printr-o expoziţie ce se înscria între manifestările care au marcat Ziua Naţională 
a României, 1 Decembrie. În acea zi de celebrare a tot ceea ce e sfânt românesc la Muzeul 
Naţional de Artă al Republicii Moldova s-a vernisat într-un cadru solemn şi înălţător 
Retrospectiva „Corneliu Ionescu”. Artistul mai expusese cu succes aici în 2006. Expoziţia 
aceasta postumă, prima organizată peste hotare după trecerea la cele veşnice a pictorului, s-a 
constituit într-o formă superioară de cinstire a sărbătorii românilor, apelându-se la un artist 
de statură, român în toată cuprinderea fiinţei sale, european prin felul să de a vedea pictura şi 
mai ales a o făptui. Vernisajul  a avut ţinuta cerută de însemnătatea evenimentului, sub 
auspiciile căruia se desfăşura şi de importanța artistului, ale cărui opere se metamorfozaseră 
în ofrande la templu. Au vorbit ambasadorul român la Chişinău, Marius Lazurcă, renumit 
arheolog, ministrul Culturii al Republicii Moldova, Gheorghe Postică, reprezentanţii breslei 
şi ai muzeului. Expoziţia a fost prezentată de muzeograful Lucia Ionescu, soţia artistului, cea 
care a operat selecţia şi a pregătit în toate detaliile retrospectiva. 

A fost o reuşită continuare a demersului de la Iaşi şi o validare a reprezentativităţii 
acestui artist, unul ce poate proba convingător darurile neamului său. Posteritatea lui 
Corneliu Ionescu a debutat sub semne prevestitoare de bine şi se pare că aşa îşi va urma 
cursul şi în viitorul apropiat. Pentru acest an sunt anunţate noi prezenţe ale lucrărilor lui 
Corneliu Ionescu în faţa iubitorilor de frumos. O expoziţie se pregăteşte la 
Slatina,oraşul capitală a ţinutului obârşiilor sale. Un alt episod al acestui lanţ 
expoziţional e prevăzut a se derula la Stuttgart, în Germania, ţară în care artistul s-a 
bucurat de caldă ospitalitate şi preţuire. 

 „Zburătorul” e printre noi şi ne fericeşte cu splendoarea bătăilor lui de aripi.  
 

Grigore ILISEI 
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La Peleș! Acolo m-a prins anul acesta 
(deliberat, firește!) cu un bagaj minim la activ și cu 
două „fixații” modeste: prima ținea de o 
(in)explicabilă dorință de retragere pasageră într-un 
ținut încă amprentat de poveste, a doua doar de 
impulsul escaladării dincolo de creste și-a câtorva 
culmi cu altitudini... estetice. 

Partea cu ținutul de basm tinde, de la o vizită la 
alta, o spun cu nedisimulată tristețe asemeni multor 
alte obiective marcate parcă nefast de negre 
preavize funeste, să se erodeze. Și nu invoc aici 
aspectele ce țin de uzură, ci de mitocănie, lipsă de 
gust, finețe și cultură. 

E chiar greu. Greu, după ce ai avut șansa de-a 
vedea fervoarea pe care alte țări știu a o depune în 
slujba propriului patrimoniu să privești fațada unei 
minunății de castel de după fundul mașinii, chiciul 
tarabelor sau preaplinul etern al tomberoanelor 
neomoderne. Greu și să speri că aspectul va mai 
depăși prea curând stadiul unor atât de prost 
vehiculate sau administrate, dezbateri și dileme. 
Cumva, cinic vorbind asta chiar ține de... poveste! 

Revenind însă, ai șanse net superioare de-a 
înfige cu deplină satisfacție steagul imaginar al 
iubitorului de artă solitar, pe una dintre deja 
menționatele culmi estetice. Chiar și pentru cei ce nu 
se arată dispuși a colinda pentru a zecea oară 
culoarele (de altfel destul de restricționate) imobilului 
regal, la Peleș, încă se întâmplă lucruri mărețe. 

Cel vizat de mine și despre care prinsesem cu 
puțin timp în urmă de veste era un demers expozițional 
rar, deci cu atât mai incitant: Armonie și grandoare. 
Artă italiană la castelul Peleș. 

Dacă ar fi să preiau strict indicațiile d-nei 
muzeograf (pe care recunosc că am avut 
„impertinența” de a o agasa încă de la prima oră a 
dimineții, dar care la fel de adevărat este că a făcut cu 
brio față asaltului atrăgându-și astfel titulatura onorifică 
de excepție între zeci de reguli non amabile care în și 
cu diverse ocazii m-au întâmpinat) evenimentul era 
special grație invitației temporare de-a admira piese 
exclusiviste, ținute altfel sub cheie și mister total. 
Obiecte din vestitul tezaur așadar. 

Tot urmând indicațiile, aș putea rezuma și că da, 
te reinventai renascentist privind la Rafael, Tizian, 
Tintoretto, Filippo Lippi, Correggio sau pictorița 
florentină Agnese Dolci. Te îndrăgosteai subit de mai 
puțin cunoscuta tehnică a maiolicii exemplificată prin 
vase, platouri sau servicii de ceai (de secol VI), rezonai 
fascinat cu dantelaria aproape imposibilă a sticlei de 
Murano sau furai fără rușine o privire prin gaura cheii, 
gaura cheii unui scrin, cabinet sau dulap florentin, ele 
însele detalii impecabile cu avânt de capodoperă. 

Dar dacă ar fi să schimb perspectiva și filtrul 
subiectivist, altele sunt aspectele care m-au învăluit și 
convins. Verbal atât de dificil de atins... 

M-am gândit, de pildă, la expresia cu frumusețea 
venită din interior, des luată mai nou peste picior, și la 
cât de pertinentă îmi părea semantica ei mie, aici, 
locul unde descopeream, grație poate și ideii de mix 
a artelor reunite într-un joc de scenă pasageră, că 
dincolo de tehnici spectaculoase de tratare a 
suportului plastic, de rețete secrete ce reinventau și 
fabricau culoare, dincolo de opulență, diversitate și 
grandoare, frumusețea acelor prețioase expuneri 
derivă din poveste, propriul trecut și forța de al 
transcende oricând și aproape pentru oricine „bate 
la ușă și-o cere”. 

M-am gândit și că, odată ce încerci să te bucuri 
privind mai mult decât cu ochii și inima, totul se 
metamorfozează într-un soi de supliciu la vedere. 
Fiecare exponat devine martorul damnat al unei lumi 
trecute, cu oameni, energii și vise acum parcă iluzorii 
ce țin să-ți indice, în ciuda fineții lor, tranșant, acuza că, 
pe undeva, crezul creator al omenirii s-a cam evaporat 
și că în urmă a rămas o mână de contraste 
impardonabile și dure. 

A existat o lume în care arta era limbă vie, 
monedă înaltă de schimb, obiect principal de studiu 
și de tatonare diplomatică. Un timp când copia 
putea atenta, grație perfecțiunii de redare și 
preșcolirii finanțate a autorului, la celebritatea 
originalului. Vremuri când șantierul întins pe zeci de 
ani al unui edificiu devenea câmpul de înfruntare 
complice a maeștrilor și artiștilor ucenici, 
adjudecându-și rolul generos de cerc pluridisciplinar. 
A existat o lume în care, iată, arhitectura nu uita de 
armonie și suplețe sau cadru natural, sub biciul unui 
zeu pragmatic golit de orice afectivitate și tandrețe. 

O lume deloc fictivă, ba, dimpotrivă, perfect 
locuibilă, de oameni al căror singur adevărat atu era 
acela de a nu fi căutat, predat în cărți trăsnite, instinctul 
primar al unei pasiuni implicite. 

De aici răbdarea ce-ți pare acum infinită și pe 
care o mângâi iar și iar cu privirea încarcerată în 
tapiseriile imense lucrate manual sau în detaliile ale 
căror forme evoluează decorativ până în pragul unui 
manierism târziu, ușor barochizat. Sau echilibrul 
înflorit în gustul pentru aranjarea interioarelor cu 
mobilier ce primește o nouă importanță spațială, în 
armonie cu arhitectura casei. 

Sau aplecarea spre minuțiozitate și, cred, deloc 
pompos spus... virtuozitate. Nimic mai elocvent aici 
decât lucrătura glazurată și cromatica intensă a 
ceramicii, conform tehnicii maiolicii sau acuratețea 
îmbinărilor și transparența dulce a sticlei de Murano. 
Aceasta din urmă pare că trăiește o viață 
spectaculară în sine pentru că dincolo de acuratețea 
devoalată doar cu ajutorul unui instrument 
rudimentar, sticla incandescentă vibrează și prin 
simbolistica ei, iar simpla vizualizare îți rezervă un 
anume tip de plenitudine. 

Invitația aceasta suplimentară la himeră și legendă 
e cât se poate de binevenită, iar dintre personajele 
predilecte ar fi păcat să nu amintim măcar dragonul-
străjer al comorilor ascunse (că tot vorbim de un 
tezaur), paznic al nemuririi și-al Lânii de Aur; lebedele-
care prin alb și grație denotă eleganță, noblețe și 
lumină sau șarpele, întruchipare mitologică a infinitului. 
Toate, poate nu accidental, fațete ale unei firești 
atitudini pozitive, invadate de culoare și deci a unor 
ființe ceva mai... solare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista poate lesne continua cu un apel la răbdare. 

Iar în favoarea ei mi se pare că reușește să pledeze 
concret (dintre piesele etalate acum temporar pe 
postament) bustul Margheritei de Valois, o indubitabilă 
bijuterie marmorată de-o rece și fascinantă candoare. 

În fine, notă de final în acest carusel inventat și 
nefinisat al calităților – amănunt ce cred c-au oferit la 
un moment dat omenirii felia necesară de grandoare, 
aparține nelipsitelor accente de ghidușie creatoare. 

Obiecte de uz casnic în special, umorul și fantezia 
lor e molipsitoare, fie că vorbim de-un samovar-galeră, 
sosiere cu forme şugubețe sau vase perforate și 
gândite special doar pentru a găzdui un buchet de 
lalele. Cândva, bucuria proprietarului trebuia să fie un 
dat bifat, pe lista obiectului negociat, comandat sau a 
exponatului deja achiziționat. 

Închizând mental ușa grea de metal, mă întreb iar: 
noi cu ce am rămas? 

Fără reale fațade, ne perfecționăm zilnic în arta 
trăitului de fațadă. Tezaur? Pentru ce? Nimic nu mai e 
suficient de prețios, nimic nu ne mișcă suficient de mult 
încât să ai fie și fictiv nevoie de-o cheie. În fond viața 
tuturor e deja la vedere! 

Creativitatea e dacă nu tabiet, cel puțin o 
apucatură ciudată, iar arta în sine ocupație ambulantă 
pentru cei ce și-or fi ratat din neatenție drumul în viață. 

Avem de toate mai puțin bucurie. Și timp... Avem 
în schimb dosul mașinii și dantelăria melancolic-urbană 
a cablurilor suspendate. Și de ce să mai muți munții din 
loc pentru o operă de artă, când e mai ușor să muți 
monumente pentru o parcare supraetajată? 

Cel puțin, aplecarea spre estetică a rămas 
neîntinată! Desigur, reelaborată în „marketing de 
imagine” și desuuri minimaliste de fată. Dar asta e, 
trăim într-o lume modernă și  emancipat-precipitată. 

Și totuși, auzi, noi când mai renaștem odată? 
 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
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După ce Alexandru Dabija și Marcel Iureș ne-au reamintit 
povestea lui Ivan Turbincă, după ce același Dabija și un grup de 
foarte buni actori în frunte cu Emilia Dobrin și Adi Vasluianu ne-
au readus în memorie, la modul tragediei gastronomice, povestea 
Caprei cu trei iezi, a venit rândul regizorului Cristian Juncu să ne 
spună povești la Teatrul ACT din București.  

Nu, Cristi Juncu nu recurge la nici unul dintre basmele 
românilor. Dar ne simțim, preț de 110 minute, ca în Decameronul 
ori ca în Heptameronul lui Marguerite de Navarre sau – de ce 
nu?- ca la Hanul Ancuței, ascultând povești de iubire reale sau 
fanteziste, unele voit reale, altele voit fanteziste, spuse de patru 
actori. Iar asta se întâmplă grație spectacolului cu piesa Iluzii de 
Ivan Viripaev, montat la Teatrul din Calea Victoriei, prin 
colaborarea cu Asociația Culturală Catharsis.  

Cei patru actori au fost, la reprezentația văzută de mine, Ada 
Simionică, Raluca Aprodu, Vlad Zamfirescu, Theo Marton. În 
seara următoare urmau să joace alți patru căci spectacolul 
beneficiază și de o a doua distribuție. Compusă din Irina 
Velcescu, Diana Cavallioti, Tudor Aaron Istodor, Andi 
Vasluianu. Distribuțiile pot fi și combinate. 

Când alături de ceilalți spectatori am intrat în sală, cei patru 
actori de serviciu erau deja acolo. Ne așteptau, vorbeau între ei, 
poate că își împărtășeau alte și alte povești despre Dany și Sandra 
sau despre Margrette și Albert. Cine sunt Dany și Sandra, 
Margrette și Albert? Patru oameni în vârstă, două cupluri care au 
avut parte de căsnicii lungi, de mai bine de 50 de ani, care au fost 
prieteni buni între ei, au fost ndedespărțiți, și-au petrecut 
împreună duminicile și sărbătorile și care acum se află și simt că 
se află către sfârșitul vieții. De fapt, aflăm din povestea istorisită 
cu emoție, cu implicare, cu lacrimi în ochi de Ada Simionică, 
Dany e pe moarte și înainte de a trece în lumea de dincolo vrea 
neapărat să îi mărturisească soției sale că a iubit-o imens, că nu a 
înșelat-o niciodată, că a simțit că a fost iubit, că iubire fără 
reciprocitatea sentimentelor nu se poate, ș.a.m.d.   

 

exerciții de stil și de virtuozitate
 

Despre iubirea dintre Margrette și Albert ne spune o 
poveste imediat după, Raluca Aprodu. Și ne mai spune 
Raluca Aprodu că Margrette este o femeie cu un mare, cu 
un imens simț al umorului. Impresia de seriozitate e însă 
tot mai frecvent subminată de jucăușul Vlad Zamfirescu. 
Mai întâi, prin mimică, prin jocul ironic al privirilor, mai 
apoi prin comentariile inserate pe neașteptate. E completat 
când nu te aștepți de Theo Marton. Mai apoi, ironia, parodia 
se insinuează și în poveștile depănate de Ada Simionică. Care 
tot despre cei patru bătrânei ne povestesc. Numai că încet-
încet aflăm că Dany, Sandra, Albert și Margrette nu s-au iubit 
chiar atât de tare, nici chiar așa de buni prieteni nu au fost unii 
cu alții. Că, de fapt, Sandra l-a iubit nu pe Dany, ci pe Albert, 
numai că imensul simț al umorului pe care îl posedă, a ajutat-o 
pe Margrette să treacă peste asta. Că și Margrette a fost, în 
realitate, îndrăgostită de Dany. Că Dany i s-a confesat lui 
Albert și i-a mărturisit adulterul, dar această mărturisire nu a 
afectat iubirea dintre ei. Ș.a.m.d.   

A fost iubirea celor două cupluri reală sau doar o 
iluzie? Are iubirea nevoie de reciprocitate sau ajunge ca 
doar unul dintre parteneri să iubească? Poate iubirea dăinui 
cincizeci și doi sau cincizeci și patru de ani?  Sau e o iluzie 
să crezi asta? Sunt întrebările pe care par să le formuleze 
poveștile lui Ivan Viripaev.  

Numai că tânărul dramaturg rus (nu are mai mult de 38 de 
ani), dramaturg și scenarist de film deopotrivă, extrem de 
popular la Moscova încă din 2003, când a lansat pe piață piesa 
Oxigen, mai apoi devenită scenariu de film, mai pune pesemne 
o suită de întrebări. Câte povești se pot inventa pe seama 
sentimentelor a patru personaje? Cât de lesne se poate vorbi 
despre iubire așa, cu emoție, cu sentiment, ca într-un film 
rusesc cu mesteceni (ca să citez o replică din Oxigen), dar și 
cât de ușor se poate vorbi despre iubire cu ironie, cu detașare, 
cu zâmbetul pe buze, chiar în bășcălie? 

 

Câte exerciții de stil poate face, poate născoci un 
absolvent de creative writing de la Royal Court , așa cum e 
Viripaev însuși, pe seama aceluiași sentiment și a acelorași 
personaje? Cât de divers, de nuanțat pot juca patru actori 
foarte buni- iar cei pe care îi putem vedea la Teatrul ACT 
sunt cu toții foarte buni- aceleași personaje și variațiunile pe 
tema dragostei dintre ele. 

Doar cine va merge la Teatrul ACT și va da astfel curs 
îndemnului lui Cristi Juncu, îndemn inserat pe site-ul 
Teatrului ACT, va afla răspunsul. 

 
 Mircea MORARIU 

 

Teatrul ACT din București & Asociația Catharsis – 
ILUZII de Ivan Viripaev; Traducerea: Bogdan Budeș; 
Regia: Cristi Juncu; Cu: Ada Simionică, Raluca Aprodu, 
Vlad Zamfirescu, Theo Marton;  

Data reprezentației: 21 ianuarie 2013  
  

 

Trebuie să fie fascinant să participi la sărbătorirea 
semicentenarului unei instituţii la a cărei ctitorire te-ai aflat printre 
cei activi. Personal am trăit un asemenea sentiment, relativ recent, 
la împlinirea a 45 de ani de la fundarea revistei Cronica. Nu era 
chiar semicentenar, dar aproape... Colegul şi prietenul meu Zeno 
Fodor, teatrolog şi istoric al teatrului, s-a aflat, nu demult, într-o 
situaţie similară participând la sărbătorirea semicentenarului 
secţiei române (Compania „Liviu Rebreanu”) a Teatrului 
Naţional din Tg. Mureş. S-a aflat în inima evenimentului şi acum, 
ca şi la ctitorie, în 1962, acum numărându-se printre iniţiatorii 
sărbătoririi, atunci în calitate de tânăr secretar literar, absolvent al 
IATC, deci component de bază al noii trupe teatrale care inaugura 
în oraşul ardelean teatrul românesc (secţia maghiară exista deja, 
având o vechime de 16 ani). Fiind om de condei, autor de cărţi, 
publicist teatral preţuit în breaslă, Z.F. n-a venit cu mâna goală la 
această sărbătorire, ci cu o carte nouă dedicată evenimentului – 50 
de ani în 50 de secvenţe* – prin care depune mărturii nepreţuite 
despre mişcarea teatrală din acest oraş, despre evoluţia trupei, 
despre realizările scenice, despre artiştii care au slujit instituţia 
teatrală. Nimeni n-ar fi putut aduce mărturii mai exacte, mai 
oneste, mai profesioniste decât Z.F., care s-a aflat permanent 
acolo, ca secretar literar şi, mai târziu, ca director, pasionat de 
teatru, competent şi entuziast. Evocările lui reînvie momente 
esenţiale din viaţa teatrului, vorbesc despre succese şi eşecuri, 
despre creşterea şi maturizarea trupei şi despre intrarea ei în 
rândul colectivelor artistice româneşti prestigioase, dar mai ales 
vorbesc despre oameni, despre individualităţi artistice 
remarcabile, Z.F. dovedindu-se un bun portretist şi evocator. 
Cartea e mai ales una de portrete. Sunt evocaţi actorii Vasile 
Vasiliu, Mihai Gingulescu, Constantin Anatol, Cornel Popescu, 
Ion Fiscuteanu, Marinela Popescu, Aurel Ştefănescu, regizorii 
Dan Micu, Dan Alecsandrescu, György Harag, apoi dramaturgii 
Romulus Guga şi D.R. Popescu, cei care au contribuit decisiv la 
configurarea repertoriului. Ca unul care n-am renunţat niciodată 
la mândria de a fi ieşean, m-am bucurat întâlnind în cartea lui Z.F. 
cel puţin trei concitadini – actorii Vasile Vasiliu (adevărat stâlp de 
susţinere al acestei scene) şi Alexandru Arşinel (devenit ulterior 
vedetă incontestabilă a teatrului de revistă), precum şi regizorul 
Dan Alecsandrescu (ieşean prin naştere şi nepot al celebrului 
Miluţă Gheorghiu) de a cărui personalitate artistică (în calitate de 
regizor şi, mulţi ani, director al instituţiei) se leagă o parte 
însemnată dintre succesele teatrului târgumureşan. 

 
 

 

50
Voi insista mai mult asupra unuia dintre aceştia – Vasile 

Vasiliu, actor minunat, pe care l-am văzut în multe spectacole şi 
pe care l-am preţuit în mod deosebit. Şi Z.F. ne spune că a fost un 
actor de aleasă ţinută care a jucat roluri importante şi care a 
contribuit la ţinuta şi la prestigiul trupei. Şi-a petrecut întreaga 
viaţă în teatrul târgumureşan. Era băiat de cismar de pe Galata, a 
făcut liceul de chimie şi a lucrat la Fabrica de Penicilină jucând în 
echipa de teatru şi în brigada artistică regizată de un alt Vasiliu – 
minunatul Puiu de la Naţional. La Institutul de Teatru din 
Bucureşti a fost coleg de grupă cu Costel Popa şi Cornelia 
Gheorghiu. La Tg. Mureş a fost ctitor împreună cu alţi colegi de 
institut (cu Mihai Gingulescu, Alex. Arşinel, Mihai Dobre ş.a.). 
A debutat în spectacolul inaugural („Dacă vei fi întrebat” de 
Dorel Dorian) rostind el, prima replică în limba română din 
acest teatru. În cei aproape 40 de ani cât a fost actor pe această 
scenă a jucat roluri mari şi mici, întotdeauna cu aceeaşi dăruire, 
cu acelaşi farmec, cu aceeaşi originalitate. A fost Bufonul Feste 
din „A douăsprezecea noapte” de Shakespeare, Messer Nicia 
din „Mătrăguna” de Machiavelli, Vagabondul din „Omul care a 
văzut moartea” de Victor Eftimiu, Rică Venturiano din „O 
noapte furtunoasă” de Caragiale, Sganarelle din „Doctor fără 
voie” de Molière, Canciano din „Bădăranii” de Goldoni, Ianke 
din „Tache, Ianke şi Cadâr” de V.I. Popa ş.a., ş.a. şi şi-a încheiat 
cariera cu rolul lui Jabe Torrence din „Orfeu în infern” de 
Tennessee Williams. 

Ajungând la acest rol de final de carieră al unui actor 
îndrăgit, am de consemnat un fapt – nici nu ştiu cum să-i spun: 
fascinant, straniu, tulburător... Este pentru a doua oară în viaţa 
mea când întâlnesc asemenea întâmplare incredibilă. Prin anii 
’60, un actor – tot de origine ieşeană, Aurel Munteanu, cu 
excelentă carieră artistică în Bucureşti, juca rolul Jabe 
Torrance din aceeaşi piesă a lui Tennessee (în spectacolul cu 
Irina Răchiţeanu în Lady şi Florin Piersic în Val). Personajul 
Torrance moare spre finalul spectacolului. A murit personajul, 
dar a murit – la propriu – şi actorul Aurel Munteanu. Se poate 
crede că un asemenea fapt s-ar putea repeta întocmai? Ei bine, 
s-a repetat întocmai cu Vasile Vasiliu, la Tg. Mureş, pe scena 
Teatrului Naţional, în anul 2000. Aşa şi-a încheiat cariera 
fostul băiat de cismar de pe dealul Gălăţii. 

Cartea lui Zeno Fodor are încă multe pagini emoţionante, 
evocatoare, despre oamenii care au slujit scena Naţionalului 
târgumureşan, după cum are şi alte pagini unicat (unicat pentru 
că nimeni dintre cei care au fost nu le mai poate relata, nici cu 
atâta emoţie, nici cu atâta rigoare) despre repertoriul jucat în cei 
cincizeci de ani: două capitole se ocupă de prezenţa lui 
Shakespeare, respectiv a lui Caragiale pe această scenă. 

O viitoare istorie a Teatrului Naţional din Tg. Mureş va avea 
în cele 50 de secvenţe ale cărţii lui Zeno Fodor repere sigure şi 
de reală valoare; e principalul merit al cărţii şi al autorului ei. 

 
Ștefan OPREA 

 

*Zeno Fodor, 50 de ani în 50 de secvenţe. Teatrul Naţional Tg. 
Mureş, Compania „Liviu Rebreanu”. Editată în colecţia „Teatru de 
buzunar”, în colaborare cu UArrPress, 2012, 289 pag., cu ilustraţii. 

PREMIILE OSCAR 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În noaptea de 24/25 februarie a.c., Academia Americană de 
Film a acordat Premiile OSCAR pentru cele mai bune realizări 
cinematografice ale anului 2012: 

 

Cel mai bun film: Argo 
Cel mai bun regizor: Ang Lee (Viaţa lui Pi) 

Cea mai bună actriţă în rol principal:  
Jennifer Lawrence (Silver Linings Playbook) 

Cel mai bun actor în rol principal:  
Daniel Day-Lewis (Lincoln) 

Cea mai bună actriţă în rol secundar:  
Anne Hathaway (Mizerabilii) 

Cel mai bun actor în rol secundar:  
Christoph Waltz (Django dezlănţuit) 

Cel mai bun scenariu original: Django Unchained 
Cel mai bun scenariu adaptat: Argo 

Cel mai bun film străin: Amour (Austria) 
Cea mai bună animaţie: Brave 

Cea mai bună imagine: Claudio Miranda (Viaţa lui Pi) 
Cele mai bune costume:  

Jacqueline Durran (Anna Karenina) 
Cel mai bun documentar (lungmetraj):  

Searching for Sugar Man 
Cel mai bun documentar (scurtmetraj): Inocente 

Cel mai bun montaj: Argo 
Cel mai bun machiaj: Mizerabilii 
Cea mai bună coloană sonoră:  
Mychael Danna (Viața lui Pi) 

Cel mai bun cântec original; „Skyfall” (Skyfall) 
Cea mai bună scenografie: Lincoln 

Cel mai bun scurtmetraj animat:  
Paperman, regia John Kahrs 

Cel mai bun scurtmetraj: Curfew, regia Shawn Christensen 
Cel mai bun montaj de sunet: Skyfall 

Cel mai bun mixaj de sunet: Mizerabilii 
Cele mai bune efecte vizuale: Viaţa lui Pi 
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Caracterizare demnă de reţinut, pentru că a fost semnată de un 
important promotor al jazzului pe plan mondial, Willis Conover. Dar Iancsi 
Körössy a simţit totdeauna atracţia melodicii tradiţionale româneşti, cu 
predilecţie a folclorului muzical urban. Între 1948-1964, când folclorul (nu cel 
arhaic) şi accesibilitatea erau legi impuse în arta românească, Körössy a 
presărat în aluatul improvizaţiei de tip jazzistic condimente ale melodiilor de 
joc şi de ascultare din repertoriul tarafurilor. În multe creaţii ce i-au 
aparţinut, cum sunt neuitatele La horă (Televiziune, 1959), Arde, arde 
(Radio, 1967) cântul pianistic dezvăluie sonoritatea ţambalului, dar mai cu 
seamă melodia cu melisme şi parfum oriental zisă de viorist, de ţambalist 
sau de cântăreţ. Prezente atât de timpuriu, de convingător în temele şi 
variaţiunile spontane ale lui Iancsi Körössy, elementele folclorului muzical 
românesc au închegat un stil fără nume (paradoxal…) în România până 
prin anii ’80, deşi americanii, luând-o, ca de obicei, înaintea multora, l-au 
numit cu dreptate, etnojazz. Abia în 1967, Richard Oschanitzky, eleva de 
liceu Aura Urziceanu (îndrumată de Körössy), peste câţiva ani italianul (!) 
Guido Manusardi, Dan Mândrilă, Ştefan Berindei, Johnny Răducanu au 
avut preocupări coerente în privinţa folclorului ca sursă de inspiraţie şi 
adaptare la limbajul jazzistic american.  

Altă perspectivă deschisă de Körössy jazzului românesc a fost stilul 
free. Greu, dacă nu imposibil de parcurs în lipsa culturii muzicale solide 
(academice şi jazzistice), freejazzul a fost pentru Körössy un episod scurt 
dar memorabil, cu caracteristici de model. La 9 septembrie 1969, după un 
an de la plecarea definitivă din România, el a înregistrat în numai două ore, 
împreună cu instrumentiştii de studio J.A. Rettenbacher (bas acustic) şi 
Charly Antolini (baterie) trei piese-model pentru stilul de creaţie spontană 
free. În ordinea importanţei din punct de vedere al creaţiei proprii în relaţie cu 
jazzul american şi ca asumare a influenţei spaţiului etno-cultural nativ, 
trebuie reţinute cele două teme standard I Can’t Give You Anything But 
Love, de Jimmy McHugh, Stompin’ At The Savoy, de Goodman  şi  
Identification (improvizaţia pe melodia tradiţională românească Hora de la 
Viziru). Dincolo de dinamismul ritmic şi virtuozitatea pianistică ajunse la 
paroxism, cele trei secvenţe ale discului au demonstrat, într-un moment în 
care freejazzul era în mare vogă, dar de multe ori o formă fără fond, că nu 
poţi înţelege, nu poţi exprima libertatea în lipsa nucleului generator, care 
să guverneze inventivitatea spontană. Este principiul libertăţii controlate, 
pe care, într-o manieră mai complexă, mai organizată, l-a pus în valoare 
în acelaşi an, 1969, şi în cel următor, alt muzician român excepţional: 
Richard Oschanitzky. Dar, înregistrând în cunoscutul studio MPS (Most 
Perfect Sound) din Germania Federală, Körössy a avut norocul să 
pătrundă la timpul potrivit în circuitul discografic european, albumul 
Identification aflându-se, după 44 de ani de la prima ediţie, în topul celor 
mai valoroase producţii de gen. 

Ajuns în 1970 la New York, capitala de atunci a patriei mult visată a 
jazzului, Iancsi Körössy nu s-a adaptat agitaţiei metropolei americane şi a 
jertfit societatea impresarilor influenţi, pentru liniştea Atlantei, unde a avut 
condiţii excelente de viaţă şi de lucru. I-a dezamăgit pe colegii, pe prietenii 
din România, pe Willis Conover, care aşteptau să devină, în lumea jazzului 
nord-atlantic, şi de acolo peste tot, un nume celebru? În locul supoziţiilor „ce 
ar fi fost, dacă…” este de remarcat evoluţia muzicală a lui Körössy. 
După participarea la primul festival de jazz de la Washington (1971), au 
urmat recitaluri în universităţi şi cluburi, cele mai multe în solitudine 
pianistică. Acestea reconfirmă acum ascultătorului care îl ştia din anii 
româneşti, şi au impus audienţei americane un improvizator de mare forţă 
imagistică, de o acută sensibilitate şi o impresionantă agilitate tehnică. În 
plus pentru ascultătorul american, un maestru al combinaţiilor jazzului cu 
limbajul muzicii clasice. Binecunoscutele Love Story, de Francis Lay şi 
Raindrops, de Burt Bacharach au tăiat răsuflarea celor ce l-au ascultat în 
1972 la Atlanta pentru că au fost o uimitoare înţelegere între melodica de 
jazz şi cea academic-europeană de factură romantică. Mai mult decât jazz 
– o muzică fără frontiere. 

În afară de Körössy, numai doi pianişti români au mai reuşit până acum 
să împace atât de bine jazzul cu muzica europeană cultă: Eugen Ciceu şi 
Richard Oschanitzky. Muzică fără frontiere a mai însemnat pentru Körössy 
talentul de a improviza pe cunoscutele şansonete franceze, cu care a avut 
un succes memorabil la Paris. Înregistrarea se cere ascultată iar, şi iar.  
Revenit în România în 1993, a apărut la festivalurile de jazz de la Braşov şi 
Bucureşti, în Aula Palatului Cantacuzino, a cântat în cluburi, a scos pe cd 
înregistrările de pe primul disc gravat în România (1966), a imprimat un 
album cu colinde, a lucrat şi a cântat pe câteva scene din ţară şi din Europa 
cu saxofonistul Nicolas Simion, în duo cu tânăra pianistă Ramona Horvath. 
După 49 de ani, în mai 2006, a revenit la Iaşi împreună cu eleva sa, şi a 
dăruit publicului care a umplut sala studio TVR Iaşi la festivalul Richard 
Oschanitzky, improvizaţii pe cele mai valoroase teme pe care le-a compus 
de-a lungul timpului - o fascinantă sinteză a jazzului american cu melodica, 
ritmica tradiţională românească şi maniera de cânt bachian.  

Aranjamentele şi improvizaţiile înregistrate de Iancsi Körössy din 1956 
până spre sfârşitul vieţii se remarcă, în afara calităţilor pe care le-am 
comentat, printr-o admirabilă eleganţă. Nu eleganţa scrobită, impozantă. Mai 
exact spus, prin simplitate, comunicativitate, farmec, sensibilitate, umor, 
nostalgie – totul spus cu naturaleţe cultivată, care educă ascultătorul. Aşa 
era şi omul. Aşa l-a văzut reporterul Ştefan Oprea în Iaşul anului 1957, aşa l-
am văzut şi l-am cunoscut în 2006 şi mai târziu, cu prilejul unor fapte artistice 
pregătite împreună.  

Esenţială este calitatea muzicii sale, de evergreen, asemeni 
melodiilor de muzică uşoară americană din perioada interbelică, rămase 
prin jazz, proaspete. O muzică  prizonieră acolo unde toţi ar dori să 
rămână: la vârsta tinereţii.   

                                                                           Alex VASILIU 
 

Cuvintele hotărâte, rostite surprinzător, în mijlocul evocării unor 
muzicieni români din deceniul 1951-1960, dezvăluiau încrederea în sine, 
vitalitatea spirituală de care avea parte Iancsi Körössy la o jumătate de an 
după ce împlinise opt decenii de viaţă. Era în iunie 2007. Aşezat la pianul 
electric, Körössy rânduia amintiri, nume cunoscute din generaţia lui, 
cântărind în pauze scurte aproape fiecare cuvânt, curios să ştie dacă cei 
despre care vorbea aveau cât de cât rezonanţă pentru interlocutorul mult 
mai tânăr din faţa lui. Cred că a fost una dintre primele ocazii de a preciza 
nume de compozitori şi instrumentişti cu care a cântat, titluri de compoziţii 
proprii, date când le-a înregistrat la radio sau pe disc. Voiam să aflu atât de 
multe, simţeam că fiecare minut trecea alarmant de repede, mă străduiam, 
poate în mod egoist, să provoc omul legendar aflat în mod miraculos la doi 
metri distanţă, să-mi spună ce doream să ştiu, mai puţin ce dorea el să-mi 
comunice în acel moment.  

A fost şi nerăbdarea de a mă întoarce în epoca jazzului din România. 
Poate că mai mult de jumătate din programele de muzică de divertisment 
transmise la radio erau jazz deghizat. Termenul „jazz” mai avea de stat la 
index până în 1964, aşa că bigband-urile americane cu numele rar precizat 
şi formaţiile româneşti generos programate menţineau publicul în atmosfera 
dansantă ori nostalgică, nutrită de aranjamentele şi improvizaţiile pe melodii 
ale compozitorilor clasici de muzică uşoară şi pe teme specific jazzistice, cu 
titluri nonşalante, optimiste sau neutre. Discurile Electrecord din anii ’58-’65 
rămân dovada că Drum bun, Hai să-ţi arăt Bucureştiul noaptea, Să nu ne 
despărţim, Să dansăm, Macarale şi câte altele, au fost motive inspiratoare 
de improvizaţii instrumentale superbe în stil jazzistic. 

Ascultasem deja, pe plăcile vechi de ebonită, apoi pe cele de vinil, 
piesele lui Iancsi Körössy Jocul cu mingea, Pe mal, reinterpretările spontane 
ale celor mai frumoase melodii compuse de Nicolae Kirculescu, Henri 
Mălineanu, Ion Vasilescu, prelucrările unor cântece tradiţionale româneşti în 
manieră jazzistică. Primul disc din seria Jazz Electrecord (1966) a rămas 
pentru mine unul de care nu mă plictisesc niciodată, şi pomenindu-i de toate 
astea, i-am câştigat cel puţin interesul.  

Am primit atunci în dar cd-uri cu înregistrări din concert şi de studio 
realizate de el în perioada 1961-1972 în Polonia, Ungaria, Germania 
Federală şi Statele Unite ale Americii. Despre puţini muzicieni importanţi din 
istoria jazzului se poate spune că nu au vârstă. Aproape toţi au rămas liderii, 
reprezentanţii unei epoci, ai unui stil. Iancsi Körössy le seamănă unora, dar îi 
întrece. I-a copiat perfect pe Thomas Fats Waller, Erroll Garner, Art Tatum şi 
Oscar Peterson. Stăpânea perfect (nu mă sfiesc să folosesc cuvântul) 
limbajul muzical jazzistic: avea un accentuat simţ ritmic, tot ce cânta pulsa 
de swing irezistibil,  simţul armonic îi permitea să combine cu un rafinament 
fascinant (iar nu mă sfiesc să scriu acest cuvânt) înlănţuiri acordice 
complexe, chiar radical moderne, şi suprapuneri de note plăcute auzului. 
Nici al treilea element de bază al limbajului muzical – melodia – nu cobora 
sub nivelul performanţei. Discursul pianistic al lui Iancsi Körössy farmecă, 
uimeşte, entuziasmează. În tempo-urile rapide, fraza are totdeauna logică, 
survolează toate registrele claviaturii, îmbogăţindu-se şi prin diversitate 
sonor-timbrală. Fantezia melodică neostenită rămâne sub un control 
admirabil, nelăsând virtuozitatea instrumentală să cadă în exces, cum s-a 
întâmplat frecvent în istoria jazzului – a fost cazul unuia dintre mentorii săi 
cei mai cunoscuţi, Art Tatum! Controlul, echilibrul mai caracterizează 
improvizaţiile în tempo-uri mari, în balade. 

Cu excepţia introducerilor şi finalurilor din unele piese, cântate ad 
libitum, fără puls ritmic stabil, variaţiunile pe tema aleasă respectă regulile 
logicii, măsurii şi eleganţei. Pentru că fantezia, imaginaţia melodică ale lui 
Iancsi Körössy erau fără sfârşit, creaţiile sale spontane duceau lipsă 
aproape total (în mod uimitor, admirabil) de citate. Fireşti sub degetele 
oricărui improvizator, dacă sunt intercalate rar, cu măsură, justificat, citatele 
aproape că au lipsit la Körössy. N-a avut nevoie – melodiile se înlănţuiau 
parcă din cornul abundenţei pe care el, cel dăruit cu har, l-a găsit! Tot ce am 
remarcat până acum reprezintă modul de cânt în stiluri jazzistice pur 
americane, clasice sau moderne. Körössy le stăpânea de parcă s-ar fi 
născut şi ar fi trăit la New York. De aceea au apărut, într-un număr din 1966 
al prestigioasei reviste „Down Beat”, acele cuvinte flatante, dar adevărate: 
…este cel mai autentic pianist european de jazz. 

TEATRUL, CA MERSUL PE SÂRMĂ 
 

(urmare din pagina 13) 
– Da, pentru că ce am reuşit să fac cu Oedip a fost, iar, să creez 

o surpriză. Dar surpriza nu a fost de dragul surprizei, asta e o prostie, 
e ridicol să faci o surpriză doar ca să fii original, şi să nu ai nimic în 
spate, nici o inteligenţă, ca acoperire. Din păcate, mulţi tineri fac asta, 
ceea ce, într-un fel, nu duce nicăieri. Dar acolo, ideea era foarte clară 
cu acest Oedip. Era Oedip din noi. Nu era Oedip-ul grec, din epoca 
lui Sofocle, era Oedip-ul lui Enescu. Enescu a scris Oedip între cele 
două războaie mondiale, i-a luat 10 ani, dacă nu mai mult, să-l scrie, 
şi l-a scris trecând prin el toată trauma, toată durerea, toată frustrarea 
omului exilat din ţara lui, care a trebuit să treacă prin cele două 
războaie mondiale, prin tot ce s-a întâmplat din punct de vedere 
politic în România, de la regalitate la fascism, şi la comunism. Toate 
aceste tranziţii i s-au întâmplat lui Enescu când scria Oedip, şi 
spunea „Oedip sunt eu, Oedip este în mine”. Deci, cum puteam eu 
să mă duc şi să fac spectacolul vechi de la Opera Română, în care 
marele David Ohanesian cânta între coloanele acelea frumoase, 
greceşti, purtând toga, armura şi platoşa lui? Nu puteam să fac aşa 
ceva, era imposibil. Voiam să fac un Oedip-istoria conştiinţei unui om 
care, copil fiind, creşte sub rege, ajunge tânăr (când totul se rupe) în 
faţa răspunsului îngrozitor al Sfinxului, pe care l-am asemănat cu 
Stalin, spre a ajunge în epoca ciumei din piesa lui Sofocle ????. 
Epocă în care, de fapt, minerii au intrat în capitala ţării, au invadat 
Piaţa Universităţii, şi pe scenă era exact ce se întâmpla în viaţă, când 
devastarea aceasta teribilă a unui popor care a fost înşelat era exact 
ceea ce se întâmpla cu Oedip în clipa în care şi-a scos ochii. Când 
şi-a dat seama că tot drumul a fost greşit, şi şi-a scos ochii. Prin 
această orbire exterioară, vocea conştiinţei adânci din el a făcut să o 
ia pe drumul spre ultima sa reşedinţă, acele câmpii eleusine ale unei 
resemnări în artă. Şi, la final, această stare de împăcare, era de fapt 
o stare de revenire pe teritoriul artei. Arta fiind singura salvare, pentru 
că prin artă ne putem salva sufletul! Prin artă ne putem purifica de 
toată oroarea politicii, de toată oroarea minciunii sociale, şi a faptului 
că suntem înşelaţi mereu şi mereu de politicieni, de tot ce se 
întâmplă. Dar, revenind în domeniul artei, care în spectacol era 
reprezentat de Masa tăcerii a lui Brâncuşi, şi de Poarta Sărutului, prin 
care toate personajele treceau ca printr-un fel de purificare, mi s-a 
părut că acest drum atinge,  prin muzica lui Enescu, o coardă foarte-
foarte sensibilă a conştiinţei omului contemporan care trăieşte în 
România. Ei bine, la premiera acestui spectacol, erau şi Ion Iliescu, 
încă preşedinte pe vremea aceea, şi echipa lui Emil Constantinescu, 
care se pregătea pentru alegeri, şi tensiunea creată în sală între 
aceste partide politice a fost uriaşă, uriaşă! De aceea spectacolul a 
stârnit păreri extrem de variate, cum bine aţi spus, foarte puţini au 
înţeles ce am vrut să fac, şi spectacolul a fost scos din repertoriu 
imediat. Iar directorul de până mai ieri al Operei Române din 
Bucureşti, Cătălin Arbore, care pe vremea aceea făcuse el însuşi 
decorul, era un partizan al acestui spectacol şi era foarte mult de 
partea mea, nici nu mai vorbeşte astăzi de spectacol. Pentru el este, 
cred, un punct ruşinos că a fost făcut. Deci, iată, el însuşi, din tânărul 
revoluţionar care lucrează într-un spirit novator, a ajuns directorul 
Operei, un om foarte conservator, cineva care nu mai are curajul să 
facă lucruri cu adevărat riscante. 

– Din tot ce aţi spus până acum,  mai ales cei tineri au aflat 
multe despre dumneavoastră, despre condiţia spectacolului de 
teatru din zilele noastre. Şi totuşi, dacă ar fi (poate e emfatic) să 
daţi o sugestie, un sfat celor care vor să devină actori sau 
regizori de teatru, ce le-aţi spune? 

– Să fie ei înşişi! Să nu imite, să nu copieze… 
– Cum? Într-o primă fază, când eşti învăţăcel, nu trebuie să cópii? 
– Trebuie să furi, e adevărat, dar, cum să spun, şi Shakespeare 

a furat! Trebuie să furi, dar să transformi ceea ce furi. Să devină al 
tău, să devină altceva. Şi, în acelaşi timp, trebuie să aibă curajul să 
nu se deprime. În momentul actual, pentru cei tineri este foarte greu: 
nu există locuri în instituţii, nu poţi fi angajat nicăieri, toate posturile 
sunt blocate, de unde să ai energia, curajul, mijloacele financiare, 
suportul de a fi susţinut să faci proiecte? E foarte greu. Nu ştiu ce aş 
face dacă aş fi foarte tânăr acum, dacă aş începe. Pe vremea mea 
erau mai multe posibilităţi decât sunt astăzi. Deci, pentru această 
generaţie tânără, am un sentiment de îngrijorare, pentru că tinerii ar 
trebui ajutaţi, ar trebui să li se dea posibilităţi, să li se dea teatre pe 
mână, să li se dea mijloace să facă lucruri care sunt ale lor. Şi, din 
păcate, teatrele, cam peste tot în România, sunt conduse de oameni 
de vârsta mea, o generaţie destul de avansată. Nu cred că este bine, 
aceste instituţii trebuie conduse de oameni mult mai tineri. Tinerii de 
azi nu au şansa să se afirme. Ce le-aş spune lor este să nu se 
deprime, să ţină cât mai mult pasul cu ce se întâmplă, să încerce să 
facă teatru oriunde. Am învăţat de la Peter Brook: teatrul se poate 
face nu doar în sălile de teatru, se poate face pe stradă, într-un 
subsol, pe acoperiş. Oriunde se poate face teatru. Se poate face 
teatru şi fără bani. Când am început la La Ma Ma, tânăr fiind, aveam 
foarte puţini bani, nu aveam bani deloc pentru decoruri, pentru 
costume. Dar ce aveam? O imensă dorinţă de a ne afirma, o imensă 
dorinţă de face teatru altfel, de a spune ceva altfel, de a crea, de a 
căuta, de a cerceta. Acest spirit trebuie să fie insuflat tinerilor. 

– În încheiere, v-aş ruga să vă definiţi, ca om şi ca artist, într-un 
singur cuvânt. 

– …Căutător. 
– „Piesa e gata. […] Dacă v-a plăcut bufonul, mai poftiţi şi 

mâine seară”.     

    

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

OMUL LEGENDAR 
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Atunci li s-au găsit unora în dosar „pete albe”, care nu erau a bine 

cum ar sugera culoarea, fiindcă însemnau perioade incerte în activitate, ca 
o hartă necunoscută care dă motiv de dubii și suspiciune și am văzut pe o 
perioadă de câțiva ani salturi mortale de genul intrării într-o retragere totală 
a lui Vitner către practica universitară unde, cu toate că a continuat să 
publice unele studii,  a rămas cantonat doar la capitolul de apreciere critică 
a proletcultismului; de genul fugii lui Novikov să-și dea doctoratul în 
literatură la Iași, a căderii de pisică a lui Moraru, păstrând în gheare direcția 
„Vieții românești” ca o muncă de jos pe care o primea fiind suspendat din 
partid pentru o verificare mai profundă dar, de fapt, consemnându-și prin 
asta calitatea de critic de direcție cu care se flata, harul fiindu-i doar la 
direcție, nu și la actul critic. Ca și Novikov care, după doctorat și-a zis că e 
istoric, nu critic literar. Tot așa cum, în cazul său fericit de scriitor adevărat, 
nu făcătură de recenzenți ca ceilalți, Zaharia Stancu, suspendat, a făcut 
jocul de a pleca de la președinția Uniunii Scriitorilor, dar s-a păstrat la 
Teatrul Național director, nefăcând parte din organizația de acolo și, până 
să se observe lucrul acesta, a reușit toate temenelele ca să ajungă să fie 
iertat. În acest context tulbure, lucrurile trebuind să se birocratizeze, a 
rămas  la CC cu problemele literare, mai mărunt și, precaut, conștient de 
funcția sa nedecizională, Paul Georgescu, recenzent și el, dar dintr-o 
generație mai citită și cu facultatea aproape făcută, fapt pentru care în scurt 
timp a devenit și preparator, lector etc. Îl cunoșteam oarecum, tatăl său 
fiind medic provincial la Țăndărei, cum era mama la Medgidia, iar un unchi 
al său avocat din Hârșova făcând politică împreună cu tata. Actul lui critic 
începuse a teroriza la un moment dat, având și girul micii funcții de partid 
prin care era pus tocmai ca să-i informeze pe „tovarăși” de ce se petrecea 
în literatură. Trebuia cultivat, fiindcă orice rând al lui tipărit despre tine 
putea deveni și text de raport informativ în urma căruia, nu era de joacă: 
mai scriai sau nu mai scriai, aparatul lui critic căpătând antene prin J. 
Popper, Fl. Tornea, Barbu-Câmpina și Valentin Silvestru la „Flacăra”, Horia 
Bratu, Silvian Iosifescu, Vera Călin, Emil Suter la „Viața Românească”, 
Ov.S. Crohmălniceanu, Simion Alterescu, N. Tertulian, F.I.Bociort și Eugen 
Luca la „Contemporanul”, Traian Șelmaru, Sergiu Fărcășan, Ileana 
Vrancea și Victor Bârlădeanu la „Scânteia”, N. Bălănescu, Andrei 
Strihan,Vicu Mândra și Savin Bratu la „Scânteia tineretului”, H.Deleanu și 
D. Hâncu la „Veac nou”, Andrei Băleanu la „Tânărul leninist”, Mihai Gafița 
la ce mai rămăsese din „Universul”, N. Barbu și Iancu Aronescu la „Iașul 
literar”, ziariști ideologici, adică politruci direcți la „Munca”, „România liberă”, 
„Lupta de clasă”. Până la urmă, s-a speriat și el de întorsătura pe care o 
luau lucrurile și, dovedindu-se scârbit de un asemenea act critic, și-a 
descoperit preocupări de prozator și s-a dedicat ficțiunii, ne mai voind să 
audă de genul infamant pe care-l practicase învățându-i și pe alții un 
asemenea cinism. Pentru că, șchiopătând cu defect la un picior, el reedita 
pe coridoarele redacțiilor unde publica și ale Comitetului Central unde purta 
informațiile și prelua deciziile în ceea ce ne privea, imaginea polițismului de 
curte din istoriile franțuzești; ceva între intrigile lui Talléyrand și măsurile 
represive ale lui Fouché. 

Așa se configura structura de dictatură marxist-stalinistă asupra 
conștiințelor artistice în primele sale forme birocratice: cu critici de 
specialitate ca funcționari nu prea înalți, dar destul de stăpâni pe domeniul 
pe care li se delegau funcțiile celor mai mari și mai nepricepuți, spre a fi 
niște mici dictatori care te puteau și înălța și coborî, poliția de palat bolșevic 
veghind la puritatea ideologică a literaturii ori a altor arte. Pentru că, 
veghetori ideologici erau mai mulți și, apoi, au devenit tot mai mulți, 
exercitând asupra noastră actul critic din diverse direcții. Erau cei din 
conducerile și secțiile de specialitate ale marilor cotidiane care, deseori nici 
măcar nu semnau cu numele lor, ci exista un pseudonim (La „Scânteia” 
într-o vreme: M. Costea)  care nu ierta niciodată, exercitând tăieri în carne 
vie prin texte la care contribuiau mai mulți politruci și critici literari care, 
astfel, controlându-ne pe noi, se controlau și unul pe altul și nici nu se 
compromiteau afișând sub semnătură personală tăioase și schematice 
concluzii ideologice. Tot așa, din critici (mai mult sau mai puțin) literari, 
universitari pe puncte de pe la catedre, dar și reprezentanți ai oamenilor 
muncii, adică veleitari cenacliști de pe la sindicate, se făceau, sub 
conducerea unui politruc cu funcție (șef sau adjunct de șef de secție la CC) 
„brigăzi de partid” care analizau rezultatele editoriale, ale unor reviste sau 
ale unor sectoare, venind cu „măsuri” – adică sancțiuni, schimbări din 
funcție, trimiteri la munca de jos sau la cursuri de ideologizare. 
Concomitent, aparatele editurilor sau revistelor aveau tot mai mulți 
redactori-îndrumători, tânjitori și ei după o leafă și bine ținuți în frâu prin 
asta, adică atrăgându-li-se mereu atenția că ei sunt răspunzători și-și 
periclitează leafa dacă apar nemulțumiri „mai sus”. Deoarece, cu toate că 
existau tot felul de eșaloane de avizare și control: responsabilul de număr 
sau șeful de secție, capul limpede, conducerea redacțională numită cu 
caracter strict politic, apoi diverse instituții exterioare pe la care treceau 
manuscrisele sau corecturile de pagină: Referatul extern, făcut de câte un 
critic aflat pe o listă aprobată sau, pentru reviste, lectura serviciului 
specializat sub conducerea unui secretar al Uniunii Scriitorilor, lectura 
acelorași pagini de către un instructor al CC, de obicei tot critic dar, cum 
am spus, cu funcție plătită-n aparat și, pentru problemele mai 
complicate, de la câte un șef de sector până la cabinetul scretarului CC 
cu problemele respective. Pentru ca abia apoi să meargă și la cenzura 
oficială, din aparatul de stat, care punea ștampila bunului de tipar. Dar 
nici după ce lucrarea apărea în volum sau în pagină de ziar, controalele 
nu se terminau pentru că, tot unor critici și ideologi de încredere aflați pe 
listele aprobate, li se dădea să facă „referate post apariție” în urma 
cărora, nu rareori, tirajul era retras, confiscat sau chiar dat la topit, iar 
măsurile reparatorii îi priveau pe cei găsiți vinovați dintre aceste multe 
aprobări ce însoțeau lucrarea literară până la lectura cititorului. 

Nume mari de universitari, poate chiar academicieni, șefi de institute de 
cercetare sau de comisii decizionale, plasați într-un mediu obscur al înălțimilor 
de funcții ideologice, așa cum fuseseră, Roller, Novikov și Moraru mai înainte, 
circulau cu o teamă că, dacă te purică acela nu se putea să nu-ți găsească 
vreo hibă ideologică, Nume care astăzi nu mai spun nimic, precum Marcel 
Breazu, Nicolae Bellu, Ștefan Voicu, Ionescu-Gulian, Ion Popescu-Puțuri, Ilie 
Murgulescu, șeful cenzurii, un fel de Sorin Toma care semna Ardeleanu, Ofelia 
Manole, M. Bălănescu, Valter Roman, nevestele Elisabeta (Vasile) Luca, 
Melita (Gheorghe) Apostol, Liuba (Iosif) Chișinevski, acesta însuși și urmașii 
lui: Miron Constantinescu, Leonte Răutu, apoi șefii și adjuncții de la „Scânteia”, 
„România liberă”, Radioteleviziune, „Ștefan Gheorghiu”, flancați de lectorii și 
redactorii specializați ai secțiilor lor de critică (deci tot un fel de critici) 
condimentau acest malaxor cu priceperea și „îndrumările” lor. Cu timpul, 
dezvoltându-se publicațiile din provincie, au început și unele comitete județene 
să aibă asemenea „comisii de specialitate”, cu câte un aparatcic promovat 
dintre critici sau esteticieni de partid, (mai rafinat, ca Ghișe la Cluj, mai 
conformiști precum cei veniți la Iași cu studii moscovite sau grafomani direct 
invidioși și puși pe carieră literară, cum s-au perindat câțiva pe la Comitetul 
municipal București, luând exemplul celor cu funcții importante în CC care ne 
îndrumau arătându-se la început grijulii cu noi, apoi începeau să-și impună 
propriile lor cărți cu literatură, de obicei modestă și veleitară, dar mult lăudată 
de critica slugarnică). Iar securitatea și-a precizat și ea mai bine controlul fie 
specializându-și ofițerii, fie dând grade unor specialiști bine verificați, fie 
iertându-i de hibele proprii pe unii care făceau asemenea servicii dezinteresate 
sau chiar remunerate. 

 
 
 
 
(...) Am recapitulat, de  fapt, această stare a beletristului român față de cei 

meniți a da măsura estetică a performanțelor sale, pentru a reajunge la 
amănuntul că, publicându-se cu duiumul traduceri din limba rusă, am făcut 
cunoștință temeinică aprofundând literatura acesteia. Se publica în neștire, ca 
și cum cineva avea interes să demonstreze că panrusismul era chiar mai 
important decât toate criteriile orânduirii comuniste; așa că se ajunsese la 
situația paradoxală în care, condamnându-ne trecutul nostru, eram făcuți să 
iubim trecutul lor, ca și cum acela nu fusese la fel de feudal sau de burghez. 
Prin politica „internaționalistă” privind trecutul, aprecierile istorice nu erau egale; 
eram obligați la atribute de dezicere față de istoria noastră și la exerciții de 
admirație pentru a lor. Se interzicea jumătate din opera lui Eminescu, toată 
opera lui Rebreanu, Blaga sau Ion Barbu, dar Lermontov și Cehov și 
Maiakovski apăreau în ediții complete; se respingea atmosfera moșierească 
din romanele lui Duiliu Zamfirescu sau Ionel Teodoreanu, dar aceleași ediții 
complete tipăreau un mare tiraj Turgheniev; era acuzată de debusolare și 
pesimism lirica noastră, dar Esenin circula cu totala sa neatenție la realitățile 
sovietice; Tolstoi apărea masiv cu toată trena de studii despre el; până și 
despre Dostoievski se recunoștea a fi un gigant, chiar dacă la început se 
publica mai cu țârâita și cu mari studii care să-i explice „limitele religioase”. În 
plus, istoria lor cu slujbe fanatice și mari soboruri pravoslavnice era 
considerată tradiție, în vreme ce despre biserica noastră în istoria neamului nu 
puteai scăpa o vorbă!... Elemente evidente de slugărnicie dusă până la 
absurd, cu tot ce era bun în limba ocupantului și rău într-a noastră, dar 
compensate, cum spuneam, de obligarea generației mele la a aprofunda o 
literatură. Care ne-a creat exercițiul în această direcție în așa fel încât, mai 
târziu, când s-a dat drumul la literaturi europene și americane, am năpădit cu 
pricepere asupra lor și am știut cum să le aprofundăm. Fapt pentru care putem 
recunoaște și în acest caz că orice rău e spre bine! (...)  Dar marele, enormul 
avantaj al acestei dictatoriale băgări pe gât a fost acela că impunea o anumită 
ștachetă literară: această mare producție industrială de traduceri a condus la o 
perfecționare a genului și la o ridicare a nivelului pretențiilor estetice față de el. 
De unde, în biblioteca părinților mei din perioada interbelică, devorasem cu 
împătimire și fără obiecțiuni traduceri proaste, cele de acum, furnizând și 
venituri de subzistență unor scriitori adevărați, care se descurcau mai greu să-
și găsească propriile subiecte proletcultiste, întruneau toate cerințele limbii 
literare privind o transpunere măiestrită, căpătând uneori chiar scântei de talent 
în sine. Din acele traduceri ale aparițiilor interbelice, prin care venisem prima 
dată în contact cu literatura străină, eu înțelesesem doar conținutul unor viziuni 
scriitoricești geniale, care transced neîndemânării stilistice. Pentru că puține 
dintre ele aveau și o amprentă de limbă scriitoricească profesionistă, cel mult 
literatura franceză găsind la noi condeie de scriitori cu acuratețe lingvistică. 
Restul, mergea mai mult, ca și astăzi, pe latura comerțului editorial, cu un 
George B. Rareș sau Jul. Giurgea care, poate că știau limba celor pe care-i 
traduceau, dar nu mânuiau nici pe departe subtitlitățile limbii noastre. Ei bine, 
acea industrie a traducerilor, indiferent în ce sop fusese ea înființată, a creat o 
școală și un  stil de lucru, poate costisitor, pentru că exista și traducerea brută 
a unui cunoscător de limbă, și stilizarea literară făcută de un condei consacrat 
care la rându-i cunoștea originalul, și  lectura de control a redactorului de carte 
care era el însuși un cunoscător în literatura respectivă. Prin acest exercițiu, 
stilul de muncă la traduceri a fost atât de bine pus la punct încât nu numai că la 
unele dintre ele simțeam parfumul cu care le înnobila Arghezi sau Cezar 
Petrescu, acestora revenindu-le (conform ierarhiei bine stabilite în socialism 
chiar și în materie de ciubucăreală) marii autori; dar aveam exemplul talentului 
bogat și mustos al prietenului meu Victor Tulbure, căruia i se dădeau doar 
ciurucuri de mici scriitori contemporani, iar el îi făcea mari fiindcă limba 
traducerii devenea mai expresivă decât originalul. Mi-a plăcut odată o 
asemenea poezie în traducerea lui Victor, că mi-a rămas în memorie știind-o 
pe dinafară. Iar când am fost la un chef cu niște confrați sovietici, le-am   
recitat-o spre supărarea lor care-l știau pe autor și nu s-au sfiit să mă ia peste 
picior: „De unde l-ați scos voi important pe ăsta?! – ne-au întrebat cu specifica 
generozitate colegială – La noi nu face două parale!”... 

Ăsta era exemplul marii literaturi pe care trebuia să-l urmăm. Se 
traducea tot; chiar și prostiile lor, ca să facem și noi prostii asemănătoare, 
numai și numai ca să se impună și la noi îndrumările perseverente pe care, în 
numele lui Stalin, le dădea Jdanov, stabilind norme precise de scriere, tipare 
optimiste și triumfaliste din care să nu se iasă, personaje specifice cu 
trăsăturile de caracter trase la șapirograf și, așa cum am spus, chiar și 
lucrările nechemaților și netalentaților având un anume stil impus. Ei între ei 
puteau să-și râdă unul de altul; noi însă n-aveam voie; ba îi mai și traduceam 
conferindu-le ceva din talentul nostru. În poezie, acesta era lucru evident; 
aveam de multă vreme exemplu de mod cum se poate traduce cu totul diferit, 
încă înainte de război apărând două traduceri din Esenin, una a lui Zaharia 
Stancu, alta a lui George Lesnea, ambii admirându-l pe nonconformistul rus 
și ambii declarându-și admirația prin traduceri cât mai apropiate de simțirea 
lor poetică liberă și diversificată. Ceea ce a condus la două culegeri poetice 
cu totul diferite: și ca verb și ca muzicalitate. 

Da, asta se dorea să fim: un eșalon complex, care primește de la partid 
sarcini, cu îndeplinirea controlată prin eșalonul specializat al criticii. Sarcina 
principală era creionarea omului acestuia nou. Care, pe măsură ce se 
străduia mai mult, devenea absolut o fantoșă, descrisă cu atribute livrești, 
șablonarde și nefirești în stilul unui reportaj triumfalist cu eroi ai muncii 
socialiste și continuând genul de literatură inflamatorie scrisă de 
corespondenți de front despre eroii din războaie, supraoameni care dau 
exemplu de forță și simțire cât poate duce înflăcărarea scribentului înarmat cu 
misiunea nobilă de a face apologia unui război. Ăștia o-ntorseseră și făceau 
apologia luptei în timp de pace. Este vorba de doi dintre ultimii laureați ai 
premiilor Stalin: Simeon Babaevski și Vasili Ajaev, unul mai nechemat decât 
altul și unul mai publicat și mai premiat decât altul, cuplul lor în timp marcând 
decrepitudinea totală a discursului îndârjit de îndoctrinare a cititorului tot mai 
prost și tot mai dezinformat, prin aspirații tot mai proaste și mai șablonarde; 
precum și drumul pe care cohorta de lăudători din critica literară a vremii ar fi 
împins întreaga literatură dacă nu venea  acel „Dezgheț” marcat astfel tot prin 
literatură și datorită literaturii. O scurtă perioadă poststalinistă în care și-au 
tras ultimele răsuflări maeștrii sufocați ai vechii generații Simonov și 
Ehrenburg, de la titlul căruia s-a denumit epoca dezghețului și au putut 
apărea Voznesenski, Evtușenko, Ahmadulina,  Axionov, Bokov, cu o poezie 
mai bărbătească, Tendreakov nemailăudând nimic în „Hârtoapele”, 
tulburătorul accent asiatic al lui Cinghiz Aimatov, Siberia adevărată și nu a 
marilor șantiere, inspirând grupul de la Baikal, un oarecare teatru duios ca al 
lui Arbuzov, postumele lui Bulgakov și înfiorătoarea stare de gulag cu care 
Soljenițin a spart granițele eliberându-se el, dar și înghețându-le mai abitir 
pentru alții prin neiertarea girată de chipul fără zâmbet al lui Brejnev, dar 
readucând valurile de frig siberian încă dinainte, de la condamnarea cazului 
Pasternak. A fost o perioadă scurtă, după care a continuat destinul lor, cu 
îndrumătorii lor și critica lor de direcție de care nu am cum să mă ocup eu, ci 
rămâne să vadă cititorul din cele ce se pot citi. De cei doi, însă, folosiți și la noi 
îndelungă vreme drept pildă de critica literară care urma celei a lui Vitner cu 
„Pasiunea lui Pavel Corceaghin” elogiind demagogia neartistică din „Așa s-
a călit oțelul”, pot spune că-i vedem drept un cuplu, fiindcă așa ne erau dați 
drept exemplu de succes literar, unul scriind romanul despre sentimentele 
combinelor, semănătorilor și secerătorilor mecanice pe întinsurile stepei, iar 
altul romanul cu trăiri de buldozere, aparate de sudură la ger, macarale 
trasportatoare și inginerii de montaj în industrializarea ghețurilor siberiene. 
Și se mai constituiau în cuplu exemplar prin încasări cu care au dus-o bine 
până la adânci bătrânețe, în urma tirajelor uriașe pe care li le-a impus 
aceeași critică de direcție, transformată-n indicații de CAER literar, către 
toate țările satelite, pentru care se proiectau literaturi satelite. În rest, erau 
cu totul deosebiți: Babaevski  – un moșnegel rural, îngâmfat de succesul 
prostesc pe care-l avusese, exact cum putea fi un provincial grobian dintr-o 
țară ocupantă care, cu înalte distincții pe sacoul de stofă rigidă, trainică, 
croită demodat, era plimbat drept exemplu prin cafenelele rafinate, cu 
scriitori subtili, ale unei țări ocupate, cum era a noastră. Ajaev – un inginer 
cu mișcări largi de șef de șantier, care pune la punct mitocanii și ține un 
jurnal din care, la o eventualitate își poate scoate și rapoartele tehnice, 
jurnal pe care-l iau ziariștii și îl fac mai spectaculos din punctul de vedere al 
eroismului muncii, așa cum fac azi paparazii din punctul de vedere al 
pozițiilor sexi. Amândoi băieți buni, fiindcă știau să bea cu noi. Nu duceau 
la ureche, dar nici n-o țineau în palavre de cafenea ci, pentru a fi principiali, 
presărau petrecerea cu toasturi; ba, chiar subliniau ritos perfidiile deprinse 
la învățământul seral PCUS: „Cheful cu pălăvrăgeli înseamnă beție; un 
chef civilizat (culturnâi) este când bei și ții discursuri și cânți cântece 
patriotice. Cât beau ei, la gabaritul lor alcoolic și cât beam noi, asta era o 
altă problemă. Ritualul respectat ca o yoga a bețivilor, dădea libertăți 
nelimitate. În materie de literatură, însă, nu prea aveam ce discuta cu ei. 
Pe urmă am aflat: cărțile le erau făcute în majoritate în redacție. Se 
discutau în acel cocnclav al criticii de direcție diferite ipostaze în care 
puteau apărea personajele alegându-se cele mai potrivite staturii lor de 
eroi, apoi schema acceptată, se dădea autorului care adăsta asupra ei cât 
îl țineau curelele, dar nici nu se chinuia prea mult cu amănuntele. Fiindcă, 
reajuns în redacție, manuscrisul își relua circuitul pe la toți cei care-și 
dădeau cu presupusul, tăiau, adăugau sau corectau câte ceva, așa că, 
până la urmă, forma acceptabilă tot o căpăta. Era cam ca la întrecerea 
nituitorilor de pe șantierele navale, despre care, la debutul meu eu am scris 
o nuvelă deosebit de romanțioasă și de proletcultistă, împletind chiar și o 
poveste de dragoste cu accente principiale. Era adevărat că, întrecându-i 
pe toți, nituitorul erou depășea norma cu patru sute la sută; dar, în spatele 
lui, nenormați, câțiva ucenici la două forje încingeau niturile până la 
incandescență, alții le luau cu clești mari băgându-le-n găuri, încât el, eroul 
muncii care se vedea în prim plan, le turtea dintr-un singur ciocan... 
Celebrele lor romane care i-au făcut bogați pe tot restul vieții sunt 
„Cavalerul stelei de aur” și „Departe de Moscova”, pe care critica noastră 
de direcție le cita când voia să ne dea exemple demne de urmat. Dar 
exemplul îl urma în primul rând ea, devenind tot mai după chipul și 
asemănarea eșaloanelor de activiști dedicați spiritului critic din literatură 
și artă pe care și le construise Andrei Jdanov, ideologul infailibil căruia, 
după moartea  prematură, ca a multor alți colaboratori sufocați din 
dragoste, Stalin i-a făcut veșnică evocare dând școlii superioare de 
partid numele său.  

Corneliu LEU 
(continuare în pagina 22) 
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– Priviţi şi dumneavoastră – îi sugeră timid glasul cel mai 
apropiat de monitor. 

Şi zicând aceasta, orientă spre profesor infernala imagine a p-ului 
care le infirmase toate ipotezele. Şi toate visele, păru să adauge 
privirea unui tânăr abia sosit în grupul de cercetare.  

Profesorul privi şi el p-ul în cauză. Îl privi îndelung, cu gândul 
îndreptat dincolo de semnificaţia lui statistică. Îl privi ca ceea ce era 
de fapt. O biată literă mică şi neputincioasă care însă reuşise să dea 
peste cap un studiu întreg şi să deprime o întreagă echipă de tineri 
psihologi cercetători. Construi în minte, neignorând detaliile 
cromatice şi auditive, câmpul de bătălie. De o parte, p-ul cel pricăjit 
înarmat cu o flamură roşie. De cealaltă parte, batalionul de cercetători 
înarmaţi cu mii de cifre, teste, corecţii, analize statistice din cele mai 
sofisticate. Tasta Enter pe post de goarnă. Bătălia începe. Undeva pe 
la mijlocul ei, într-un moment de învălmăşeală crâncenă, cifrele se 
hotărăsc (nimeni nu va şti vreodată de ce) să treacă de partea lui p. 
Rezultatul? Un p victorios, dar nesemnificativ statistic. Profesorul 
zâmbi. Paradoxul îl mulţumea pe deplin.  

Zâmbi din nou. Un zâmbet care îi nedumeri şi îi năuci pe tinerii 
lui colegi. Să fi găsit profesorul greşeala? Dar am verificat de cinci 
ori, observă cât se poate de corect o voce. Aşa e, am verificat de cinci 
ori, se grăbiră ceilalţi să întărească. Nimeni nu îndrăznea să ceară o 
explicaţie pentru acel zâmbet larg şi misterios. Profesorul le ghici 
contrarierea, aşa încât se grăbi să le vină în ajutor, rostind rar: 

– „Toate familiile fericite seamănă una cu alta, fiecare familie 
nefericită este nefericită în felul ei.” Meditaţi la aceste cuvinte ale lui 
Tolstoi, adăugă apoi în loc de „la revedere”.  

Şi au meditat îndelung.  
Postulaseră diferenţe, dar găsiseră doar asemănări. Oare 

dimensiunea lor de comparaţie fusese aleasă din metaforicul domeniu 
fericire familială şi de aici, urmând raţionamentul tolstoian, lipsa de 
diferenţe între indivizii studiaţi? Sau din metaforica nefericire 
familială? Dar atunci de unde acel p nesemnificativ, de unde acele 
asemănări? Abia într-un târziu îşi dădură seama că de fapt ignoraseră 
fundamentalul fiecare în felul lui, o piatră preţioasă a psihologiei, ce 
îşi pierde din ce în ce mai mult strălucirea, sufocată fiind de cifre şi 
interpretări statistice.  

... 
Deşi textul de mai sus este unul de ficţiune, el încearcă să reflecte 

reala dorinţă a domnului profesor Adrian Neculau de a salva această 
piatră preţioasă. Ca fostă studentă a dumnealui am avut şansa să 
observ felul în care a încercat mereu să cultive gustul studenţilor 
pentru literatură, muzică clasică, teatru – universuri ficţionale ce 
hrănesc sensibilitatea şi permeabilitatea faţă de lumea reală, atribute 
indispensabile unui viitor psiholog.  

În recenzia făcută cărţii de ficţiune a colegei sale de grupă, 
Genoveva Logan – Puterea celor lipsiţi de putere –, domnul profesor 
Adrian Neculau, încercând să prevadă impactul pe care cazurile 
expuse de autoare urmau să îl aibă asupra psihologilor, nu ezită să îşi 
exprime scepticismul în privinţa acelor psihologi „robiţi de cercetarea 
standardizată, de căutarea individului statistic, lipsiţi de lecturi literare 
şi de compasiune pentru subiecţii lor.” 

Tinerii care îşi doresc să păşească pe tărâmul psihologiei ar trebui 
să mediteze îndelung la această observaţie a domnului profesor 
Adrian Neculau şi să nu uite că fiecare om este o piatră preţioasă.    

 
Laura CIOCHINĂ 

VISTERIA BUNĂ A INIMII 
 

Într-una din ultimele zile ale verii trecute eram la Bârnova şi, 
fără să realizez neapărat atunci, am asistat la una dintre cele mai 
neortodoxe lecţii ale profesorului Adrian Neculau. Ne plimbam prin 
mica gradină din spatele casei. Câţiva pomi începuseră să rodească 
de curând. Printre zăbrelele gardului intraseră în curte vreo două 
puici, parcă pictate, ale vecinului, domnul Mocanu. Cred că erau 
ispitite de poamele căzute, dar în special de roşii. În grădină, prin 
strădania profesorului şi a doamnei Rodica, erau mulţi vreji viguroşi, 
plini de roşii coapte. Roşii mici, lunguieţe, roşii galbene, roşii 
maronii, toate la fel de gustoase. Profesorul era încântat de recoltă. 
Vara fusese una secetoasă, aşa că m-am mirat cu voce tare văzând 
prospeţimea plantelor şi revărsarea abundentă a roşiilor multicolore. 
Să-ţi arăt care este secretul, îmi spune profesorul. Însufleţit parcă de 
una dintre cele mai adânci taine ale existenţei, a început să-mi 
explice în detaliu sistemul de irigaţie pe care îl construise. Ideea i-o 
dăduse un inginer agronom din Bârlad, prieten mai vechi, iar în 
realizarea concretă a instalaţiei îl ajutase soţul unei nepoate de la 
Botoşani. Apa este pompată în acest bazin de acumulare; de aici, 
prin cădere, ajunge la distribuitorul ăsta, de la care pleacă mai multe 
furtunuri prevăzute cu orificii minuscule. Furtunurile le-am aşezat 
printre rândurile cu roşii, iar prin aceste găuri aproape invizibile apa 
cade, picătură cu picătură, la rădăcina plantei. Fără o risipă prea 
mare, fiecare plantă ajunge să-şi ia apa de care are nevoie. Astfel, 
încheie profesorul, roşiile au putut să crească ca şi cum ar fi plouat în 
fiecare săptămână. În timp ce îmi vorbea, nu ştiam la ce să fiu mai 
atent: la explicaţiile tehnice şi neobişnuite pe care mi le oferea, sau la 
lumina caldă, plină de entuziasm, ce radia de pe chipul său. Era o 
lumină plină de bucuria şi inocenţa celui ce găseşte mereu motive de 
se mira şi de a se entuziasma acolo unde cele mai multe minţi nu pot 
să vadă nimic. O lumină izvorâtă din trăirea, clipă de clipă, a unui 
imperativ existenţial: tot ceea ce atingi trebuie să faci să rodească. 
De fapt, acesta era secretul pe care mi l-a spus atunci.  

De obicei, principiile de viaţă aduse la lumina cuvintelor sună 
extrem de banal. Învăţătorii de duzină, moraliştii de serviciu, sau 
chiar mulţi dintre „stâlpii societăţii” de astăzi excelează în a da 
sfaturi, în a spune cuvinte ce sună bine (culese de prin cărţi citite în 
grabă), în a expune planuri salvatoare, în a da directive „luminate”. 
Din păcate, dacă le privim viaţa şi faptele, sesizăm lesne inexistenţa 
vreunei corelaţii între cuvintele lor şi modul în care trăiesc. Cei mai 
mulţi semănă cu nişte gogoşi poleite cu ciocolată la suprafaţă şi 
goale pe dinăuntru. Din mâna şi cugetul lor rareori apar lucruri care 
durează. O lume invadată de oameni robiţi imaginii, impresiei de 
moment, cuvântului sclipitor şi deloc ziditor. Orice filosofie de viaţă 
îşi capătă greutatea şi îşi dovedeşte fertilitatea nu prin faptul că este 
rostită, ci prin faptul că este trăită plenar. Devenind parte a sufletului, 
creşte în adâncimile cele mai ascunse ale inimii şi preschimbă carnea 
faptelor noastre. Până la urmă, ceea ce ar trebui să conteze cu 
adevărat pentru fiecare este doar posibilitatea de a făptui, de a deveni 
fertil, de a preschimba lucrurile seci şi sterpe în lucruri vii, de a da 
roade bune. Sau, aşa cum spunea şi Andrei Pleşu în ultima lui carte, 
„a produce efecte, a fi creator, a te distribui, multiplu, în mediul tău 
de viaţă, a iradia.” (Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus, p. 221) În 
acelaşi sens, gânditorul continua: „Vrei să ştii cum eşti de fapt, 
gândeşte-te nu la ce spui, nu la ce gândeşti, ci la ce ai făcut şi la ce 
faci. În comunitatea ta, dar şi în singurătatea ta.” (p. 222). În esenţa 
lor ultimă, gândurile, principiile şi raţionamentele îşi probează 
validitatea nu respectând anumite canoane logice şi gramaticale, ci 
prin consecinţele pe care le produc atunci când acţionăm în baza lor. 
Cu un discurs fermecător, profesorul Adrian Neculau nu a trăit nici o 
clipă sub semnul lui „a spune”, ci mereu sub semnul bunei făptuiri. 
Trăia convins că nimic substanţial nu se poate schimba doar 
spunând. Nu dădea niciodată simple sfaturi; când auzea de 
problemele cuiva, atitudinea sa era de genul „Hai să vedem ce putem 
face!”. Problema ta devenea şi problema lui, participând integral, cu 
întreaga lui fiinţă, la zbaterile celor din jurul său. Dacă ar fi să 
presupun un principiu după care profesorul şi-a ghidat eforturile de-a 
lungul vieţii, acesta ar fi unul simplu: să încerc să-i fac pe oamenii 
din jur să rodească. Nu cred că a spus-o explicit vreodată, dar 
tocmai de aceea principiul are atâta greutate: pentru că a fost parte a 
fiinţei sale şi pentru că a fost vizibil în tot ceea ce a făptuit. Vedea în 
om ceea ce nici el însuşi nu întrezărea uneori, un ogor ce trebuie bine 
lucrat pentru a da roade. Fără roadele lor, oamenii îşi pierd rostul. 
Mulţi au reuşit să-şi găsească acest rost tocmai pentru că au ştiut cum 
să răspundă îndemnurilor calde ale profesorului de a citi anumite 
cărţi, de a scrie mereu, de a cerceta. Detestând vorbăria goală şi 
limbajul de lemn, spunând ceea ce era de spus clar, cu mult umor, 
dar în cuvinte puţine şi meşteşugite, profesorul avea darul 
excepţional de a-i mobiliza pe cei din jur ca nimeni altul. De a le 
pune în mână câte o făclie şi de a-i trimite pe drumul către partea cea 
mai bună din ei înşişi.   

Roadele activităţii profesorului şi cercetătorului Adrian Neculau 
sunt nenumărate, în planuri diferite, dar nu cred că ar fi extrem de 
încântat să vorbim prea mult despre ele. Ne-ar cere, cu o reţinere 
izvorâtă din bunăcuviinţă, să schimbăm subiectul. Ne-ar ruga, 
probabil, să ne exprimăm ceea ce simţim faţă de faptele sale, nu 
vorbind, ci făcând la rândul nostru ceva. Să rodim noi înşine pe 
câmpurile pe care el a sădit cu grijă seminţele. Dacă el a îmbogăţit 
Universitatea, reuşind să construiască o facultate „de la o maşină de 
scris, patru scaune şi câţiva oameni”, dacă a publicat un teanc de cărţi 
şi a iniţiat şi condus zeci de cercetări ştiinţifice, dacă a reuşit să 
înscrie Universitatea din Iaşi pe harta laboratoarelor europene de 
psihologie socială de elită, nu cred că s-a aşteptat vreodată la 
mulţumiri şi laude. Toate acestea au fost daruri pe care a înţeles să le 
facă celor din jur, Universităţii şi Adevărului. De lucrul acesta ar 
trebui să fim încredinţaţi mai ales acum, când profesorul a plecat, iar 
toate cele pe care le-a făptuit o viaţă au rămas urmaşilor săi spirituali. 

Dincolo de moştenirea sa vizibilă, educaţională şi de cercetare, 
cred că adevărata sa moştenire este una invizibilă: o anumită 
atitudine faţă de lumina cunoaşterii, optimismul său epistemologic şi 
dragostea sa faţă de carte – în toate ipostazele sale. Ştia că în cărţi se 
păstrează adevărul, substanţa cu care trebuie să se hrănească orice 
suflet pentru a ajunge un rod bun. Atitudinea faţă de carte era una 
moştenită din familie, de la părinţii săi, luminători ai satelor, de la 
unchiul său, Eugen D. Neculau, cel care înfiinţase în satul natal 
Universitatea Populară de la Ungureni, de la profesorii săi (Pavelcu, 
Bârsănescu, Botezatu etc.), formaţi în timpuri în care învăţătura era 
considerată lucru sfânt. Moştenise spiritul iluminist al acestora şi 
credea că nici un efort nu este prea mare pentru a ajunge să cunoşti, 
pentru a citi o carte, pentru a cugeta şi a scrie, pentru a-i învăţa şi pe 
alţii ceea ce crezi că merită să fie într-adevăr ştiut. Citea cu egală sete 
texte din sfera psihologiei, pedagogiei, istoriei, ştiinţelor politice sau 
filosofiei. Avea gusturi desăvârşite în materie de literatură: clasicii 
ruşi, Andrei Makine, Ismail Kadare, Alexandr Soljeniţîn, Irvin 
Yalom etc. La îndemnul său am citit anul trecut unul dintre cele mai 
copleşitoare romane despre impactului comunismului asupra 
civilizaţiei mongole tradiţionale din nordul Chinei, Totemul lupului. 
Orele nenumărate pe care şi le petrecea în fiecare zi în tăcere, citind, 
căutând conexiuni relevante, adnotând, ţesând cu migală studii pentru 
reviste de specialitate, articole pentru ziar, cred că alcătuiesc 
testamentul său spiritual. Dar şi protestul său la adresa unei lumi din 
ce în ce mai cenuşii, în care universitarii de carton îşi măsoară 
succesul prin numărul vilelor sau al maşinilor de lux, în care hoţii de 
joasă speţă se ascund după un zâmbet sfidător şi ajung să ne 
guverneze, în care foştii securişti pun la cale lovituri de stat şi 
pozează apoi în capitalişti salvatori, în care studenţii ajung să 
protesteze pentru fiecare pagină în plus pe care trebuie să o citească, 
o lume în care vedete admirate de milioane de oameni se întrec în a 
declara că nu au mai citit o carte de când erau în clasa a 9-a, o lume 
în care bunul simţ şi lucrul temeinic făcut sunt concediate de 
sofisticăria găunoasă.  

După cum ne spune şi cuvântul Bibliei, „omul bun scoate lucruri 
bune din visteria bună a inimii lui... căci din prisosul inimii vorbeşte 
gura.” (Luca 6, 45). În lumina acestui cuvânt cred că a trăit şi 
profesorul Neculau: a ştiut să scoată mereu lucruri bune din visteria 
bună a inimii sale. Iar acele lucruri bune au rodit în multe suflete şi au 
luminat multe minţi. O să mi-l aduc aminte mereu cu acea simplitate 
pe chip, imprimată de contemplarea lucrurilor esenţiale, stând tăcut 
pe bancă în curte la Bârnova, având în faţă o măsuţă, pe care o 
meşterise singur, îmbrăţişându-ne pe toţi cu lumina inimii sale. Cana 
de lut din faţa sa este plină cu apă proaspătă din fântâna de alături, 
iar nucul mare din spatele său parcă mângâie cerul cu frunzele din 
ce în ce mai rare.  

Gerard STAN 

 

PIATRA PREȚIOASĂ 
 

Verificaseră deja totul de patru ori. Datele fuseseră introduse 
corect. ANOVA, MANOVA, testul Bonferroni, absolut totul fusese 
realizat fără eroare. Cu toate acestea, spre mirarea întregii echipe de 
tineri psihologi cercetători, se obţinuse un p nesemnificativ, altfel 
spus, nu exista nici o diferenţă semnificativă între grupurile de 
subiecţi comparaţi! Era ceva de neconceput! Se uitau unii la alţii 
înmărmuriţi aşteptând ca cineva să vină cu ideea salvatoare. În 
absenţa destul de îndelungată a ideii cu pricina, până la urmă se 
înţeleseră din priviri obosite să mai verifice totul încă o dată. Ce cifre 
perfecte! Acolo unde, de exemplu, se aşteptaseră ca subiecţii să 
răspundă cu 5 sau 6, chiar aşa o făcuseră! Oameni transformaţi în 
cifre perfecte introduse atât de atent în miraculosul program SPSS! În 
ciuda acestei arome de perfecţiune pe care o emana studiul lor, p-ul 
continua să fie nesemnificativ şi să troneze sfidător pe monitorul 
zumzăitor, iar grupurile de indivizi comparaţi se încăpăţânau să se 
asemene între ei.  

Cât de puţin spectaculoase aveau să fie acum rezultatele! 
Vizualizau la unison acest dezastru iminent, când figura impunătoare, 
dar caldă totodată, a celui care le fusese tuturor profesor, îşi făcu 
simţită prezenţa în uşa întredeschisă. Îşi îndreptară cu toţii spre el 
privirile gârbovite sub strălucirea trufaşă a acelui p nesemnificativ.  

– Ce s-a întâmplat cu voi? – îi întrebă pe un ton ce le sugera 
deschis că nimic nu putea fi atât de grav încât să justifice îngrijorarea 
care le măcina chipurile.  
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Scena cu adolescenții care s-au așezat în fața tancurilor rusești nu 
putea să nu fi cutremurat sufletele celor care ne priveau la televizor. 
S-a dovedit că și domnul profesor are legături cu Basarabia, doamna 
Rodica, soția lui, fiind din Chișinău. Familia ei se refugiase din calea 
armatei roșii în 1944, la Buzău. Invitat în apartamentul lor din str. 
Alecsandri, la cafea, doamna mi-a povestit cum s-a întâmplat ca, din 
chișinăuiană, a devenit ieșeană. Astfel, cu acea ceașcă de cafea și 
cu acea poveste de viață a doamnei Rodica a început prietenia 
noastră, care durează de  peste două decenii și care a oferit un 
suport afectiv stimulator pentru toate proiectele de cooperare 
academică și științifică dintre psihologii ieșeni și cei de la Chișinău, 
gândite și înfăptuite pe parcurs. Odată, la o recepție profesorul 
Teodor Cozma, decan al facultății de psihologie la acea oră, a 
recunoscut că invidiază prietenia noastră, care l-a făcut pe Adrian 
să fie eficient în a-i ajuta pe psihologii basarabeni să-și dezvolte o 
identitate profesională consistentă. 

Ultima întâlnire cu profesorul Neculau, care deloc nu prevestea 
să fie ultima, a fost în iulie anul trecut, anul plecării lui definitive din 
această lume. După o comisie de doctorat la care participasem 
amândoi, el ne-a propus, mie și soției mele, să facem o călătorie la 
mănăstirile din Moldova de Sus. L-am întrebat dacă am putea vedea 
și Mirceștii lui Alecsandri. Nu avusesem ocazia până atunci să vizitez 
Mirceștii și aceasta mă făcea să simt în mine un fel de neîmplinire. 
Vasile Alecsandri a influențat foarte mult dezvoltarea personalității 
mele în adolescență, iubirea de neam de la el am învățat-o și lui i-o 
datorez. După Mircești, domnul profesor a ținut să ne arate și castelul 
Sturza, după care ne-am îndreptat spre mănăstiri. Acea călătorie de 
două zile a fost extrem de bogată în evenimente de suflet și o vom 
ține minte toată viața. Nu le voi descrie pe toate pentru că nu am 
suficient spațiu ca să le încapă, dar un eveniment totuși îl voi 
consemna. E vorba despre vizita la schitul Vovidenia, din apropierea 
mănăstirii Neamț. Am urcat spre sfântul așezământ pe drumul străjuit 
de brazi și în timp ce urcam simțeam că participam la o taină, la un rit 
de pregătire pentru trăire duhovnicească a ceea ce urma să fie. Ajunși 
sus, la schit, arhimandritul Mihail Daniliuc a ținut să începem cu 
vizitarea Casei Memoriale „Visarion Puiu” și al Muzeului „Mihail 
Sadoveanu”, ale căror custode sfinția sa este. Visarion Puiu a 
oblăduit în perioada interbelică, mai întâi mitropolia Basarabiei, apoi 
pe cea a Bucovinei, fiind un ierarh înzestrat cu o cultură aleasă și cu o 
vocație deosebită pentru zidiri plăcute Domnului. Este suficient să 
amintim aici că Palatul mitropolitan de la Cernăuți și catedrala 
mitropolitană de la Bălți sunt rodul geniului și ostenelii lui Visarion 
Puiu ca să ne dăm seama cât de măreață e opera și fapta lui. Întâlnirea 
cu părintele Mihail și istoria lui despre Visarion Puiu l-au mișcat 
profund pe profesor, care a spus  că va scrie neapărat pentru „Ziarul 
de Iași”, unde avea o rubrică, despre Visarion Puiu, despre părintele 
Mihail, despre oamenii care schimbă, prin jertfă și strădanie lumea, 
spre a o face mai bună. I-am zâmbit: Pentru aceasta te vei duce iar în 
Agora ca să judeci împreună cu oamenii ei despre persoane de virtute 
și fapte? - Despre caractere vom discuta. Așa numesc eu oamenii de 
ispravă. Nicolae Turtureanu l-a definit, într-un text de trist omagiu, ca 
scriitor de psihologie. Adrian Neculau s-a autodefinit și perceput pe 
sine ca „un psiholog în Agora”. 

De fapt, ambele definiții sunt juste și reciproc complementare. 
Adrian Neculau se pricepea cum nici un alt psiholog a vorbi simplu 
și frumos despre teorii și descoperiri psihologice complicate. Odată 
chiar i-am spus: scrii despre psihologie ca un scriitor, la care el mi-a 
răspuns: Când eram copil visam să mă fac scriitor. Acel vis a 
conspirat cu destinul și Adrian Neculau s-a făcut „scriitor de 
psihologie”, vorba lui Nicolae Turtureanu. Arta de a scrie simplu și 
frumos despre lucruri complicate l-a făcut eligibil pentru Agora. 
Dacă nu ar fi fost „scriitor de psihologie” nu ar fi fost nici psiholog în 
Agora. Agora a fost acel spațiu public și în același timp imaginar, 
unde el s-a simțit cel mai bine, mai creativ și mai util în ultimii 5-7 
ani și unde a judecat probleme extrem de complicate și greu de 
descurcat: despre fețele ascunse ale puterii, despre cum se învață 
cetățenia, despre cum să rămâi om în condiții dezumanizante, despre 
manipulare și rezistența la ea, despre … multe.  

Ultimele cugetări cu care a ieșit în Agora au fost despre fericire și 
nefericire. Înainte de a pleca el a dorit să le spună oamenilor că  
trebuie să fie fericiți și că  pot fi fericiți. Că a fi fericit e o chestiune ce 
ține mai mult de opțiunea personală decât de circumstanțe.  

Hamlet, plecând în veșnicie, a zis că ceea ce va urma va fi 
liniștea.  

Adrian a plecat și în Agora s-a lăsat liniște. 
Ion NEGURĂ 

A FI ELEV – A FI PROFESOR: 
EXERCIŢII DE MEMORIE 

 
Cele mai profunde şi marcante întâlniri nu sunt totdeauna cele 

directe, faţă în faţă, ci întâlnirile într-o idee, într-o aspiraţie comună, 
într-o credinţă sau o simplă întrebare. Prima mea întâlnire cu 
profesorul Adrian Neculau s-a petrecut într-o librărie, în absenţa 
dumnealui, dar în prezenţa unei cărţi, al cărei titlu mi-a atras atenţia, 
m-a surprins şi m-a pus pe gânduri. Eram elevă la un liceu 
pedagogic, în anul al doilea, dar nu mă gândisem niciodată foarte 
serios la ipostaza de elev, nu-mi pusesem problema în termeni 
existenţiali. A fi elev – a fost prima lecţie pe care mi-a oferit-o 
profesorul Adrian Neculau, una de conştientizare, de trezire, de 
avertizare, de responsabilizare. Am perceput titlul cărţii ca pe o 
interogaţie ascunsă, iar după parcurgerea ei aveam mai multe 
întrebări decât răspunsuri. Ţinând în mână cartea, am avut pentru un 
moment impresia că autorul ei e interesat de soarta mea; nu bănuiam 
cât adevăr ascundea această trăire difuză. M-a surprins apoi 
sinceritatea cu care scria despre şcoală, despre condiţia elevului şi 
despre relaţia dintre profesor şi elev. Întâlneam pentru prima oară o 
atitudine critică faţă de maniera obişnuită de înţelegere a procesului 
de învăţământ, ca unul de transmitere şi asimilare de cunoştinţe, şi 
faţă de condiţia elevului de “recipient” în care educatorul „toarnă” tot 
ceea ce crede el de cuviinţă. Îmi confirma o idee, aceea că a fi 
profesor înseamnă mai mult decât a preda nişte cunoştinţe. Mi-a 
produs o impresie puternică discuţia despre rolul modelului în 
educaţie, atitudinea critică şi de bun simţ faţă de “pedagogia 
modelului”: „Dacă personalitatea profesorului rămâne un model 
pentru elevii săi, el are datoria profesională şi morală să ofere nu un 
model imuabil, finisat odată pentru totdeauna, ci un model de 
receptivitate, deschidere, dorinţă de schimbare, de inovare (s.n.)” (A 
fi elev, Editura Albatros, Bucureşti, 1983, p. 208). Acesta este 
modelul pe care profesorul Adrian Neculau îl oferă studenţilor şi, 
prin intermediul cărţilor, elevilor. Maniera în care a problematizat 
condiţia elevului a fost pentru mine o adevărată provocare. A fi 
profesor – este prima temă pe care o discut cu studenţii mei în 
întâlnirile de seminar; cred că, într-o anumită măsură, încerc, în felul 
acesta, şi un răspuns la provocarea domnului Neculau.  

Un alt eveniment pe care aş dori să-l evoc s-a produs în perioada 
studenţiei, la sfârşitul anului al doilea, când studenţii de la profilul 
filosofie erau în situaţia de a opta pentru una dintre cele trei 
specializări: filosofie, sociologie sau psihologie. Domnul profesor 
Neculau venise pentru a susţine cauza psihologiei. A fost 
impresionantă încrederea pe care a exprimat-o atunci în şansa 
psihologiei şi a psihologilor. Era pentru prima oară când auzeam pe 
cineva vorbind despre viitorul psihologiei la noi, într-o perioadă în 
care psihologia era încă o disciplină sacrificată; m-a uimit această 
încredere, pentru că temeiurile ei nu erau atunci, cel puţin pentru 
mine, evidente. Părea că aşteaptă un eveniment important, că se 
pregătea de mult timp pentru a-l întâmpina şi că ne avertiza şi pe noi. 

Profesorul Adrian Neculau practica o „pedagogie a îndoielii”, 
cultiva îndoiala ca valoare şi nu ca lipsă, ca defect. De la dumnealui 
am înţeles că certitudinea care nu a fost atinsă de îndoială e fructul 
prostiei, că îndoiala e temeiul credinţei profunde şi al inteligenţei. 
Mi-a transmis acest mesaj în diverse maniere; îmi amintesc de un 
exemplu care m-a impresionat – la cursul de psihologie socială – şi 
care ne-a făcut, cred, pe mulţi dintre cei prezenţi foarte circumspecţi 
în folosirea superlativelor. Îmi amintesc, de asemenea, cât de eficient 
reuşea să mă încurajeze ori de câte ori mă rătăceam printre hăţişurile 
propriilor mele îndoieli, ajutându-mă să descopăr în neliniştea 
întrebărilor sursa reuşitei. Dacă la începutul discuţiei credeam că 
îndoiala e semnul neîncrederii şi al neputinţei, ajungeam de fiecare 
dată să redescopăr că îndoiala e temeiul cunoaşterii, premisa 
fundamentală a cunoaşterii întemeiate. Îndoiala nu trebuie ocolită, ci 
cultivată, dacă nu vrem  să cădem în capcana unei gândiri confuze, 
hrănite cu prejudecăţi.  

Am apreciat totdeauna stilul domnului profesor Neculau: 
implicat, pasional, subiectiv, în cel mai bun sens al cuvântului. 
Discursul său nu era niciodată neutru, formal, standardizat şi 
plicticos, ci direct, sincer, deschis, surprinzător, chiar inconfortabil; 
fără inutile pedanterii, el stârnea, revolta, suscita adeziune sau 
protest, te obliga să părăseşti starea de comodă neutralitate şi să iei o 
decizie.  A fi profesor era pentru Adrian Neculau cel mai elevat mod 
de a trăi printre oameni.  

 
Mariana MOMANU 

PSIHOLOGUL A PLECAT  
ȘI AGORA E PUSTIE 

 

Psihologii din Basarabia regretă imens trecerea la cele 
veșnice a Profesorului Adrian Neculau și acest regret are mai 
multe motivații. Principală însă e contribuția lui Adrian Neculau 
la reașezarea psihologiei de limbă română din Basarabia pe 
temeiuri cu adevărat științifice și la integrarea ei în psihologia 
românească (și ea în proces de reconstrucție). El a ajutat-o să iasă 
din tiparele anacronice ale psihologiei sovietice, a cărei parte  
fusese până la colapsul Uniunii Sovietice şi să-și dezvolte o 
identitate  proprie și de factură europeană.  

Psihologii basarabeni îi vor mai purta recunoștință și pentru 
faptul că Adrian Neculau a stimulat dezvoltarea și afirmarea 
învățământului psihologic la ei în țară. În 2001 profesorul, împreună 
cu un grup de psihologi de la Universitatea „Al.I. Cuza”, a elaborat și 
pus în practică un proiect de transfer „dinspre vest spre est” a 
tehnologilor și tehnicilor eficiente de  predare și formare profesională 
a studenților psihologi, a noilor achiziții ale psihologiei românești și 
mondiale și a noilor producții curriculare: programe de formare, 
cursuri universitare, ghiduri pentru studenți și formatori etc. Pe 
parcursul a doi ani, echipa domnului profesor Neculau a realizat la 
Universitatea „Ion Creangă” din Chișinău o serie de activități 
academice cu impact sensibil asupra dezvoltării și modernizării 
curriculumului de pregătire a psihologilor în această universitate.  

Psihologii basarabeni îl vor ține minte pe Adrian Neculau și 
pentru prinosul pe care l-a adus la dezvoltarea cercetării psihologice 
în Basarabia și a potențialului ei uman. Șase tineri cercetători 
basarabeni au obținut titlul științific de doctor în psihologie sub 
îndrumarea profesorului Adrian Neculau. La ora actuală aceştia 
activează în prestigioase centre universitare și-și aduc obolul la 
propășirea științei și practicii psihologice. Mulți savanți psihologi din 
Basarabia l-au avut pe profesor referent la tezele lor de doctorat și și-
au câștigat titlul științific de doctor având binecuvântarea lui. În plus, 
el a avut grijă ca în proiecte internaționale de cercetare psihologică să 
fie incluși și psihologi din Basarabia, pe care astfel i-a scos în lume și 
le-a oferit oportunități de a se realiza ca cercetători europeni și 
internaționali. Adrian Neculau a fost membru al colegiului de 
redacție al Revistei de psihologie a Universității „Ion Creangă” și 
autor de studii și articole, sporindu-i prin aceasta prestigiul și 
valoarea științifică. Dacă studenții și profesorii, beneficiari ai 
bibliotecii științifice a facultății de psihologie, au putut să consulte și 
să studieze cărți nou apărute și semnate de mari creatori de 
psihologie, aceasta s-a datorat și profesorului Neculau. Fiecare vizită 
a sa la universitate, iar vizite au fost multe, însemna și împrospătarea 
fondului de carte psihologică cu noi titluri, îndeosebi de la Polirom.  

Și nu ar fi fost toate acestea lucruri sau ar fi fost mai puține și mai 
modeste dacă nu se întâmpla o întâlnire a mea cu profesorul Adrian 
Neculau într-o zi de iulie 1990 în biroul lui Ion Holban, director al 
Institutului de Științe Socio-Umane din Iași. Eram pe atunci vice-
rectorul Institutului Național de Instruire Continuă din Chișinău și în 
această calitate căutam colaborări cu instituții și persoane în 
domeniul formării continue a cadrelor didactice din România, 
devenită, în sfârșit, după cunoscutele evenimente, accesibilă și 
românilor basarabeni. Cineva, nu-mi mai amintesc cine anume, m-a 
îndreptat la Ion Holban. „Profesorul profesorilor”, m-a primit cu 
brațele deschise, cu entuziasm chiar. Tatăl lui fusese în perioada 
interbelică director al unui liceu din Basarabia și avea amintiri 
plăcute și frumoase legate de ea. Imediat a convocat, pentru a schița 
un plan de acțiuni, pe colaboratoarele sale, Ana Constantin și 
Mariana Caluschi, cu care și astăzi suntem în bune și calde relații 
prietenești și colegiale. În acel moment a intrat și domnul profesor 
Neculau, pe care până atunci îl cunoșteam doar din scris. I-am fost 
prezentat. Am beneficiat și în cazul dânsului de o atitudine deosebită, 
alimentată de imaginea fascinantă a eroilor basarabeni de atunci care, 
pentru limba și ființa lor națională, s-au luat de piept chiar cu 
înfricoșătorul KGB. Ieșenii știau de la televizor despre mișcările 
patriotice de masă de la Chișinău și zvârcolirile noastre disperate 
întru a ne păstra ființa românească. 
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Cu acest prilej află că domnitorul avea ca pasiune şi astronomia 
şi se întreţin mult pe această temă. Ca urmare, domnitorul l-a rugat pe 
oaspete să-şi prelungească şederea la Iaşi timp de şase luni, însă 
Boscovich refuză afirmând că este chemat la Roma de superiorii săi. 
El adaugă apoi în lucrarea sa: „Sărmanul principe! Dumnezeu ştie ce 
soartă te aşteaptă în curând, când din Principe aproape absolut, vei 
fi redus sau la o exilare sau la mai puţin rău, o viaţă privată printre 
turci, care privesc şi tratează pe creştini supuşii lor incomparabil 
mai rău ca noi pe evrei”. Pasajul acesta dovedeşte ori premoniţie ori 
interesul călătorului pentru istoria Moldovei, care a urmărit în timp 
evoluţia politică a principatului şi în special a domnitorului. 

Pentru Boscovich, domnitorul are un caracter blând, onorabil și 
cultivat. Nu omite să amintească că a primit o educaţie aleasă, 
deoarece tatăl său, Ioan Theodor Callimachi, format la şcoala din 
Lvov, avea legături cu ambasadorii străini din Polonia şi cunoştea 
modul de viaţă apusean. Premoniţia lui Boscovich se confirmă. În 
timpul celei de-a doua domnii (1763 – 1769),  Grigorie Callimachi, 
aflat sub influenţa lui Nicolae Şuțu, capuchehaie a Moldovei la 
Constantinopol, este acuzat de negocieri secrete cu ruşii, de 
aprovizionarea necorespunzătoare a trupelor otomane. Domnitorul va 
fi mazilit şi ulterior decapitat la Constantinopol, împreună cu marele 
dragoman Nicolae Şuțu. Capul său a fost expus la Constantinopol, 
însoţit de o inscripţie în care era făcut vinovat de  însuşirea a 100 de 
pungi din banii destinaţi armatei otomane. În acel timp era în plină 
desfăşurare războiul turco-rus (octombrie 1768 – iulie 1774), în care 
turcii au fost înfrânţi. Războiul s-a încheiat cu cunoscuta pace de la 
Kuciuk-Kainargi. Printre activităţile legate de protocolul diplomatic, 
Boscovich îşi face timp să viziteze temeinic Iaşiul, constatând că 
străzile erau podite cu scânduri lungi şi groase, iar casele, cele mai 
multe erau  din lemn cu un etaj, însă la periferie casele erau ca la sate. 
În centru, găsește, totuşi, case frumoase, făcute de Bojari (boieri), 
biserici mari de piatră cu ziduri groase, dar fără gust arhitectonic. Pe 
lacul din apropierea palatului domnesc a făcut o plimbare cu barca, 
ceea ce i-a oferit ocazia să-şi pună în valoare cunoştinţele de 
astronomie, calculând latitudinea Iaşilor: 47 grade şi 12 minute. 
Determinarea latitudinii este destul de precisă pentru mijloacele de 
care a dispus, deoarece măsurători ulterioare mai exacte au stabilit 
latitudinea Iaşilor, la biserica Sfântul Haralambie, de 47 grade, 10 
minute, 24 secunde. Înainte de a părăsi teritoriul Moldovei, 
Boscovich mai descrie trecerea prin Dorohoi, pe care l-a găsit drept 
un „orăşel bun unde au găsit ce le trebuia şi unde au poposit 
noaptea”. Pe drumuri desfundate de ploi ajung la Cernăuţi, orașul de 
pe apa Prutului. Oraşul avea 200 de case şi trei biserici şi mulţi evrei 
comercianţi, la care au fost găzduiţi însoţitorii lor. 

La 15 iulie 1761 ajung la Nistru, pe care-l trec cu podurile 
plutitoare la „Zaleschzik” (Zelescic) din Polonia. Pe malul drept al 
Nistrului a rămas Michmadarul otoman cu garda sa de ieniceri, care 
i-a însoţit de la Constantinopol până la Nistru, precum şi doctorul 
Mechenzi. Informaţiile pe care le furnizează Boscovich sunt de mare 
interes pentru istorici şi nu numai, relevând legăturile elitei locale 
moldovene cu învăţaţii Apusului, în perioada fanariotă. 

 
Constantin T. DOBRESCU 

••  
1 Cunoscută sub numele de Schola Latina, a fost înfiinţată în 1563 de 

principele cu veleităţi de mărire imperială Iacob Heraclid Despot după 
model apusean. El însuşi studiase un timp medicina la Montpellier (fiind 
coleg cu  François Rabelais), de unde a trebuit să fugă după ce a ucis în 
duel un coleg. Scopul şcolii era să pregătească pe viitorii pastori ai 
bisericii luterane, căreia îi aparţinea şi Despot. După fuga de la 
Montpellier, Despot s-a înrolat soldat în slujba lui Carol Quintus. A vrut 
să introducă Reforma în Moldova înfiinţând şi o biserică reformată la 
Cotnari, sat de podgoreni germani de mult împământeniţi în Moldova, 
Școala s-a menţinut şi după moartea lui Despot, până în 1588, când Petru 
Șchiopul a cedat-o iezuiţilor, care au transformat-o în şcoală catolică 
pentru formarea preoţilor destinaţi Comunităţilor germane şi maghiare 
din Moldova. Se ştie sigur că la Cotnari a predat şi învăţatul german 
Johannes Sommer, autorul unei biografii despre Despot, care este prima 
biografie latină despre un domn român. 

2 Amintim că familia Callimachi provenea din ţinutul Orheiului din 
Moldova de peste Prut fiind de origine românească. Grigorie Callimachi 
născut pe la 1735 este fiul lui Ioan Callimachi (domn al Moldovei între 
anii 1758-1761) şi al Rallitei Hrisoscoleu. În mai sau iunie 1761 este 
numit domn al Moldovei în locul tatălui său cu sprijinul influenţilor boieri 
fanarioţi Ioan şi Nicolae Suțu. În timpul primei sale domnii sporeşte darea 
„ojutorniţa” percepută pe fiecare gospodărie care fusese introdusă de 
tatăl său şi era similară fumăritului din Muntenia. Continuă lucrările la 
Mânăstirea Sf. Spiridon din Iaşi care este ridicată la rangul de 
stavropighie patriarhală. Tot aici fondează în 1763 şi un spital. Grigorie 
Callimachi a fost ctitorul bisericii din Bucium. În ianuarie 1762 face o 
danie mânăstirii Sfântul Pantelimon de la Muntele Athos. A fost căsătorit 
cu Elena Mavrocordat, cu care a avut un fiu şi trei fiice. 

 

Printre străinii care au călătorit prin Ţările Române au fost 
numeroşi oameni de ştiinţă, matematicieni, arheologi, astronomi, 
naturalişti, cartografi, diplomaţi etc., care au lăsat diverse şi 
importante scrieri. Impresiile lor de călătorie, alături de scrierile 
cronicarilor vremii, au valoarea unor veritabile documentare de 
epocă, cuprinzând preţioase instantanee privind viaţa politică, socială 
și administrativă, aspectul oraşelor şi curţilor domneşti, precum şi 
diverse informaţii despre obiceiuri şi tradiţii. 

Printre cei care au călătorit prin Moldova secolului al XVIII-lea 
a fost şi matematicianul şi astronomul italian de origine slavă 
Ruggiero Giuseppe Boscovich. Născut la Raguza (în prezent 
Dubrovnik, Croația) în anul 1711, pe atunci o cunoscută republică 
maritimă, Boscovich, după ce şi-a petrecut o mare parte a vieţii la 
Paris,  a murit la Milano, în 1787, fiind înhumat în celebra biserică 
Sfânta Maria Padone.  

Boscovich a plecat în Franţa la chemarea regelui Ludovic al XV-
lea, în 1773, anul în care Ordinul Iezuiţilor a fost desfiinţat în Italia. 
La Paris a fost numit director în departamentul marinei pentru 
sisteme optice şi a devenit cetăţean francez. A fost preot iezuit, 
membru al Societăţii lui Isus de la Roma, profesor de matematică, 
astronomie şi filozofie la universităţile din Roma, Pavia şi Milano. 
Pe lângă activitatea sa didactică s-a dovedit a fi şi un apreciat 
inventator de aparate optice şi topografice, remarcându-se şi prin 
lucrări de inginerie, măsurători geodezice şi calcule astronomice. El 
a avut un rol important în abrogarea, în 1757, a Decretului index dat 
de papa Benedict al XIV-lea, prin care interzicea teoriile 
heliocentrice ale astronomului polonez Copernic, care combăteau 
teoria geocentrică susţinută de Ptolemeu. Boscovich s-a remarcat, în 
anul 1742, prin lucrări  de consolidare a Catedralei Sfântul Petru din 
Roma şi secarea lacurilor Pontine etc.  

A fost întemeietor al Observatorului astronomic Brera din 
Milano şi în anul 1753 a descoperit lipsa atmosferei pe lună. A fost 
membru al Academiilor de Ştiinţe din Paris şi Moscova, al 
Academiei Arcadelor din Roma, precum şi al Societăţii Regale din 
Anglia și a purtat o vastă corespondenţă cu Voltaire. 

Activitatea sa ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea a 71 de 
volume, printre care şi scrieri politice şi literare. Opera sa în privinţa 
atomului l-a inspirat şi pe Einstein. Paralel cu această bogată 
activitate didactică şi ştiinţifică a călătorit mult prin Europa şi în 
calitate de diplomat.  

În semn de recunoştinţă faţă de personalitatea sa, un crater de pe 
lună a fost numit după numele său. 

Parlamentul Republicii Croaţia a declarat anul 2011 drept „Anul 
Boscovich”. Institutul de Ştiinţe Naturale şi tehnologice din Zagreb îi 
poartă numele, precum şi cea mai veche societate de astronomie din 
Balcani cu sediul la Belgrad.  

Tricentenarul naşterii sale a fost aniversat printr-o conferinţă 
internaţională organizată de Universitatea din Pavia, Academia 
Croată de Ştiinţe și Universitatea Pontificală Gregoriană la Pavia 
între 8-10 Septembrie 2011.  

Lucrarea sa Giornale di un viagio da Constantinopoli in Polonia 
a apărut în anul 1772 la Bassano şi a fost tradusă în franceză şi 
germană în anul 1780. Cartea descrie călătoria pe care autorul a 
făcut-o de la Constantinopol în Polonia, în anul 1761, trecând prin 
Moldova, ca membru în suita ambasadorului Angliei, Porter, trimis 
de primul ministru al Angliei, Thomas Pelhan Halles, duce de New 
Castle, în misiune diplomatică în Imperiul Otoman şi Polonia. Porter 
a lăsat, de asemenea, note de călătorie, dar sumare și nu de valoarea 
celor publicate de Boscovich. De menţionat că din suita 
ambasadorului mai făceau parte doi englezi (Mackensie și 
Wakefield), un german Hubsch, reprezentant al electorului Saxoniei, 
rege al Poloniei. Această suită era însoţită şi de un detaşament de 
ieniceri pentru a asigura protecţia suitei până la graniţa imperiului cu 
Polonia. Boscovich este probabil primul matematician cu renume 
care a călătorit prin Moldova, căci afirmaţia în sensul că Rheticus din 
Cracovia ar fi profesat matematicile la Academia din Cotnari1 nu 
este dovedită până în prezent de documente. 

Chiar în prefaţă autorul îşi manifestă regretul că nu a avut cu el 
instrumentele necesare pentru ca să determine exact situarea 
geografică a localităţilor pe unde a trecut şi să rectifice astfel hărțile 
eronate de pe atunci ale Orientului european.  

Călătoria a început la Constantinopol, Boscovich traversând 
partea europeană a Imperiului Otoman, Bulgaria şi Dobrogea cu 
„arabagisti”, până la „Măczin” şi de aici până pe malul drept al 
Dunării la „Ibrail”. Brăila e descrisă ca un port cu o intensă activitate 
comercială: mărfuri diverse, lemn şi „saiche” pline cu grâu gata să 
plece spre capitala Imperiului Otoman. Autorul trece mai departe şi 
în două zile ajunge la „Galatz”, pe care îl găseşte drept un port mare, 
cu o activitate comercială înfloritoare. Se pare că autorităţile târgului 
au fost înştiinţate de sosirea delegaţiei, deoarece acestea îi aşteptau, 
în prezența unui public numeros. Din port, membrii delegaţiei sunt 
conduşi la o mânăstire greacă unde sunt gazduiţi. Autorul se 
interesează dacă în târg se află vreo biserică catolică şi i se răspunde 
că „era mai înainte, dar că în alte oraşe din Moldova sunt încă”. La 
mânăstirea unde au fost găzduiţi, Boscovich găseşte în biblioteca 
acesteia cărţi tipărite la Veneţia în limba greacă. 

Nu omite să descrie locuinţa unde au fost găzduiţi de călugări, 
care i se pare „mizerabilă faţă de cele din vestul Europei, dar 
magnifică faţă de bordeiele şi casele din satele bulgăreşti”. 
Menţionează că această călătorie a durat o lună când, în mod normal, 
nu dura mai mult de şapte zile. Întârzierea s-a datorat ploilor, 
„adevărate diluvii” care au deteriorat drumurile.  

La Galaţi, autorul a stat cinci zile, din cauza unor sărbători, prilej 
pentru a vizita împrejurimile. Oraşul nu i-a făcut o impresie bună, dar 
a văzut şi depozite de mărfuri foarte mari. A constatat că bisericile 
ortodoxe sunt orientate spre răsărit. A rămas impresionat de port, 
unde a văzut că se construiau bastimente mari, zise „caravelli”, 
special pentru comerţul din Mediterană. Corăbiile erau mari, 
măsurând 70 de picioare lungime şi 17 lăţime. E de părere că acestea 
sunt  mai ieftine decât în Italia, însă arta construcţiei lasă de dorit, 
întrucât unele vase construite la Galaţi nu erau rezistente și se 
frângeau pe mare la o furtună mai puternică. 

Boscovich remarcă faptul că portul Galaţi este practic un 
arsenal maritim pentru flota otomană. În răstimpul cât a stat la 
Galaţi, nu s-a mulţumit cu rolul de observator şi nu a uitat că este şi 
om de ştiinţă. Astfel, a determinat latitudinea şi longitudinea oraşului, 
dar mai ales a portului considerat de el „una din principalele porţi de 
comerţ din acele părţi”.  

Aceste măsuratori, făcute pe baza unor calcule matematice, se 
pare că sunt primele operaţiuni de această natură în Moldova. În 
Muntenia, la Bucureşti şi Târgovişte, se făcuseră astfel de determinări 
de către Hrisant Notara, elev al lui Cassini, trimis de Constantin 
Brâncoveanu pentru studiul astronomiei în străinătate. El a fost 
Arhimandrit la biserica Sf. Gheorghe şi apoi patriarh al Antiohiei. De 
la acest  prelat a rămas o lucrare în limba greacă tipărită în anul 1716, 
în care sunt consemnate latitudinile şi longitudinile oraşelor Bucureşti 
şi Târgovişte. După Galaţi, Boscovish străbate o serie de localităţi 
mărunte, ajungând la Vaslui, „târg cu multe case răzleţe şi 
mizerabile, unde nu s-a putut odihni din cauza ploşniţelor”. Zona 
Vasluiului i-a lăsat o imagine deplorabilă cu „multe terenuri 
necultivate şi nelocuite”, dar cu multe vite, ca şi împrejurimile 
Bârladului, ceea ce-l face să tragă concluzia că bogăţia ţării este 
creşterea animalelor şi mai puţin agricultura.  

De la Vaslui, se îndreaptă spre Iaşi, capitala Moldovei. Călătoria 
a fost anevoioasă, din cauza stării proaste a drumurilor. Peregrinul a 
remarcat cu plăcere aşezarea pitorească a oraşului, care îl duce cu 
gândul la Roma. La Iaşi a stat patru zile, suficiente pentru a afla date 
interesante despre istoria principatului, situaţia grea sub fanarioţi, 
valoarea tributului plătit turcilor – pe care îl estimează la 2.700 pungi 
de câte 500 de piaştri, în timp ce Muntenia, care era mai mare şi mai 
bogată, plătea 5.000 de pungi. Se interesează şi de comerţul 
Moldovei, relevând că aceasta exporta în Silezia şi Transilvania 
40.000 de boi cu 18 galbeni pe cap de animal, 10.000 de cai, 10.000-
30.000 berbeci, fructe, ceară, 30.000 kg de grâu, lemnărie pentru 
corăbii, aduse de pe valea Bistriţei şi Seret (Siret), care luau drumul 
Istanbulului. Se mai exportau cărnuri, brânzeturi, vin și tutun.  

Boscovich exclamă, nu fără de năduf: „ce fericită ar fi această 
ţară dacă nu ar fi stoarsă de străini”. În privinţa impozitelor,  
descoperă că acestea sunt puse şi pe cap de locuitor, pe coşurile de 
fum etc. Cât priveşte limba, el consideră că este „un amestec de slavă 
cu turcă, însă cea mai mare parte a cuvintelor se apropie de latină şi 
italiană”. Fără a adânci subiectul, nu admite că această asemănare 
vine de la coloniştii romani, ci de la italienii care au intrat în contact 
cu locuitorii ţării. Se interesează şi de urmele arheologice, aflând că 
la Suceava, fosta capitală a Moldovei „sunt inscripţiuni de la 
genovezi”. La un moment dat descrie şi legenda despre fondarea 
Sucevei şi Moldovei. A fost informat de gazde că „Gregorio Skika” 
pregăteşte pentru tipărire o istorie a Moldovei. 

Un moment important al şederii sale la Iaşi este vizita la curtea 
domnului Grigorie Callimachi (1761-1764; 1767-1769)2.  

De asemenea, asistă şi la o paradă în nume personal, nu în 
calitate de însoțitor al ambasadorului. La curte i s-a acordat atenţie, 
rămânând surprins că unul dintre „Bojari” (boieri) ştia italieneşte şi 
franţuzeşte, afirmând că-l cunoaşte. Este surprins şi de stilul de viaţă 
de la curte, ceea ce-l face să scrie: „nu m-aş fi aşteptat nici când la 
asemenea fineţe în acea ţară, necrezând că caracterul de literat pe 
care fără să-l merit mi-l atribuie aceia cari au bunătate pentru mine 
şi pe încrederea cărora mi-l atribuie şi publicul, să aibă răsunet într-
o ţară de ignoranţă şi de barbarie pentru ca să mă facă să am într-
ânsa o aşa de primire distinsă”.  

La biserica catolică, i se explică că nu se pun piedici enoriaşilor 
în exercitarea religiei. La 6 iulie 1761, împreună cu ambasadorul 
Angliei, sunt primiţi într-o audienţă publică la palat, pe care îl găseşte 
făcut din piatră, aşezat într-o poziţie care oferă o vedere spendidă 
spre „Baklui”. La palat, unde se întreţine cu domnitorul, care nu 
vorbea decât greceşte, având interpret pe secretarul La Roche, află că 
acesta ştie destul de bine limbile italiană şi franceza, dar protocolul 
„cerea ca dânsul să nu vorbească în public decât greceşte”. Vizitând 
palatul, admiră o bibliotecă bogată „cu cărţi legate frumos”, un glob 
terestru şi unul ceresc, precum şi câteva instrumente astronomice, 
dintre care unul după noua invenţie a lui Dolland, cumpărat de la 
Londra și care era folosit pentru a observa eclipsele. 

  

CĂLĂTORI STRĂINI PRIN  
MOLDOVA SECOLULUI AL XVIII-LEA: 
Ruggiero Giuseppe Boscovich  
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... ar fi spus Marguerite Duras*, dacă ar fi întrebat-o cineva în ce tonalitate preferă să-şi 
petreacă viaţa. A trăit şi a creat năvalnic, smulgând, fără false pudori sau  temeri, tot ceea ce 
i-a plăcut: literatură, film, teatru, călătorii, iubiri. Mereu tânără şi neliniştită, şi-a construit o 
viaţă-roman, desele incursiuni autobiografice din scrierile sale găsindu-şi un explicabil 
suport existenţial. Nu s-a sfiit niciodată să dezvăluie, detaşat, cu dezarmantă sinceritate, 
detalii ascunse de obicei labirintic, şi zadarnic, pentru că istoricii literari scormonesc cu 
mare hărnicie hârtii, arhive, după care expun, presupun, susţin, sau chiar inventează, în lipsa 
vreunui milimetric filon informativ, epocala lor descoperire. Aşa că Leopoldinei Pallotta 
della Torre nu i-a fost greu s-o intervieveze pe Marguerite Duras, în succesive întâlniri, între 
1987 şi 1989, mai întâi pentru „La Stampa”, apoi pentru volumul La Passione sospensa, 
descoperit absolut întâmplător de un traducător francez.** 

Copilăria indochineză, raporturile cu familia, angajarea autoarei în PCF, prietenia cu 
François Mittérand, atitudinea sa tranşantă, critică, binevoitoare sau amicală, faţă de mediile 
literare, teatrale, cinematografice, dar şi faţă de homosexualitate sau alcool, rezumă o densă şi 
palpitantă mărturisire a unei personalităţi puternice, gata oricând nu numai să înfrunte dar să şi 
ignore constrângerea vreunei norme, respectate de ceilalţi, nu de ea. Pentru M.D. literatura, la 
fel ca celelalte activităţi spiritual-creative care îşi asumă din capul locului riscul aventurii, 
trebuia să şocheze, să fie scandaloasă. A exemplificat cu Rimbaud, Verlaine. Sau cu 
Baudelaire. Nu s-a supus acesta imperativelor bunului burghez? Şi ce-i cu asta? E suficient să 
alegi doar 20 de poeme din creaţia sa pentru a-i asigura un loc în eternitate. M.D. susţine 
amprentarea diferită a scriiturii masculine de cea feminină. Există un raport intim, natural „care 
leagă întotdeauna femeia de linişte şi deci de cunoaştere şi ascultare de sine”, fapt ce conduce 
la o accentuare a unui sentimentalism absent în scriitura masculină, tributară, în genere, 
excesului de „ştiut”, împovărată de teoretizări superflue, de un plus ideologic. Recunoaşte că a 
citit pagini fascinante, inteligent tratate literar de scriitori bărbaţi, dar scrise în răceala autoritară 
a autocontrolului prezent mereu, de cineva care nu cunoaşte dragostea, de pildă, în toată 
profunzimea pasiunii şi a durerii sale. Dar cei ale căror pagini te impresionează până la lacrimi, 
unde pot fi încadraţi? „Proust, Stendhal, Melville, Rousseau nu au sex”, conchide ea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ei sunt doar geniali. Spre deosebire de mulţi dintre scriitorii contemporani ei, pe care-i 

reaşează valoric în grilă proprie: romanele scrise de Nathalie Sarraute sunt „foarte cerebrale”, 
de Robbe-Grillet nu-şi mai aminteşte nimeni, după La Modification, Michel Butor nu prea a 
mai avut ce să spună, pe Sollers sau Tournier nu-i mai citeşte nimeni. Cu Queneau se schimbă 
lucrurile. Chiar dacă el a taxat-o pentru „romantismul excesiv” constatat de el într-unul dintre 
romanele sale, M.D. consideră Zazie dans le metro o carte extraordinară şi îi apreciază 
calităţile de editor la Gallimard. Unde lectura doar câteva pagini, suficiente, susţinea el, 
„pentru a-şi face o idee, nu atât pentru a şti dacă cartea era mai mult sau mai puţin reuşită, 
dar pentru a depista dacă autorul era un amator egocentric care se mărturiseşte deschis 
paginii ca o tânără în jurnalul intim sau dacă, dimpotrivă, este vorba de un adevărat – 
chiar dacă nu bun – scriitor”. Detaliul autobiografic, extras din nu puţinele sale iubiri, se 
regăseşte în mai toate scrierile Margueritei Duras, marcându-i decisiv stilul, 
asigurându-i un loc singular, viu şi fascinant, în literatura franceză. Pentru că, spune ea, 
„Dragostea rămâne singurul lucru care contează cu adevărat”. Într-o viaţă de om, în 
viaţa tuturor. Fiind „subiect major al tuturor artelor”, „nimic nu a fost atât de greu de 
spus, de descris, ca o pasiune.” Deşi pare uşor de relatat, banal chiar, meandrele, 
suspensul iubirii „povestite” ascund infinite capcane. Ocolite elegant de M.D. care, în 
Hiroshima, mon amour, rezumă „natura profundă, contradictorie”, ambivalentă a 
dragostei în doar câteva cuvinte: „Tu me tuès, tu me fais du bien”. Adică dragostea ca 
dorinţă a posedării fiinţei iubite până la anihilarea ei. „Aş fi vrut să fiţi moartă”, iată o 
declaraţie supremă, totală, de iubire din Moderato cantabile. Dar augusta clipă de 
nebună pasiune „care îndeamnă amanţii să depăşească prozaismul cotidian”, să caute 
plini de mereu reînnoită speranţă absolutul, singurul care poate îndepărta moartea, răul, 
urâtul, durează puţin, dispersându-se, dispărând ca şi cum nici nu ar fi existat. Poate 
din cauza comunicării imperfecte, absente chiar, dintre cele două sexe, presupune 
M.D. Continuând: „Haosul guvernează dorinţa. Plăcerea nu este decât o infimă parte 
din ceea ce ne parvine aşteptând. Restul, enormitatea din ceea ce dorim, rămâne 
acolo, pierdută pentru totdeauna”. Aşa cum se întâmplă atunci când creezi ceva. Şi 
când îţi doreşti singurătatea: „De fiecare dată când, în viaţa mea, am rupt legătura cu 
un bărbat, m-am regăsit. Cărţile cele mai frumoase le-am scris când am fost singură”. 
Şi nu au fost puţine. L’Amant, Les Yeux bleus, cheveux noirs, Le Square probează 
pasiunea dragostei drept „axă a întregului univers Duras”. Trăită moderato cantabile 
sau fortissimo, iubirea devine, este, un ultim şi necesar refugiu al omului în dorinţa 
lui de a primi un strop de Bine. 

Aurora DABIJA 

••  
* Născută în Vietnam, fosta Indochina franceză, în 1914, într-o familie de profesori, 

Marguerite Germaine Marie Donnadieu, a semnat Marguerite Duras de-a lungul bogatei sale 
cariere literare, dramaturgice sau cinematografice. 

** La Passione suspendue. Entretiens avec Leopoldina Pallotta della Torre par Marguerite 
Duras, traduit de l’italien par René de Ceccatty, Seuil, 2012.  

MODERATO CANTABILE?  
NU, FORTISSIMO! 
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HERVÉ GUIBERT: Prietenului care nu mi-a salvat 

viaţa, apărut la Editura Nemira (1993), este o carte document. 
O înspăimântătoare înregistrare a invadării fiinţei autorului cu 
HIV, degradarea progresivă, fizică mai cu seamă, fiind relatată 
halucinant, SIDA devenind de fapt personajul principal al 
cărţii. Alături de ceilalţi eroi (Muzil = Michel Foucault, Marine 
= Isabelle Adjani) povestitorul suferind îşi urmăreşte propria 
disoluţie, lentă sau accelerată, până la completa aplatizare a 
eului. El întreprinde totodată un dureros periplu în mediile 
artistice sau intelectuale pariziene confruntate cu neiertătoarea 
maladie, dar şi cu piaţa neagră a medicamentelor, cu mafia 
medicală franco-americană. Unor loturi de bolnavi li se 
administrează vaccinuri aflate în plin proces de cercetare, în 
timp ce altora nu, totul e un soi de loterie rusească, nici un  
pacient nu ştie dacă primeşte sau nu serul salvator. O carte 
şocantă, probând afirmaţia lui Kierkegaard, după care numai 
cărţile celor care au văzut moartea cu ochii merită să fie citite.  

O „minută”, un fel de proces-verbal detaliind zilele autorului de după aflarea cumplitei 
condamnări, trăite intens şi crud; simţi carnea mistuindu-se, auzi urletul neputincios al celui care 
ştie că totul se va sfârşi curând, foarte curând. Prietenului care nu mi-a salvat viaţa se citeşte cu 
inima strânsă de oroarea resimţită sub cotidianul bombardament de noutăţi catastrofice 
vehiculate în media, care, prin diavoleasca lor repetiţie, ajung să impresioneze egal. De ce să mai 
citim atunci o carte scrisă în aşteptarea inevitabilului sfârşit? Poate tocmai pentru a aprecia cum 
se cuvine, în bucurie adevărată, deplină, minutul de pace îngăduit.(A.H.)

Un John Steinbeck mai puțin cunoscut. După 
succesul de public repurtat în anul 1935 cu Tortilla 
Flat (Cartierul Tortilla), au urmat volumele 
apreciate și de critică: Of Mice and Men (Oameni 
și șoareci) (1937), The Grapes of Wrath (Fructele 
mâniei) (1939), East of Eden (La răsărit de Eden) 
(1952), Sweet Thursday (Joia dulce) (1954), The 
Winter of Our Discontent (Iarna vrajbei noastre) 
(1961) sau Travels with Charley in Search of 
America (Călătorii cu Charley) (1962) – în 
același an, fiindu-i acordat și Premiul Nobel 
pentru „scrierile lui realiste și creative, care se 
disting prin umorul lor compătimător și o ascuțită 
percepție socială”. 

Scurta domnie a lui Pépin al IV-lea*, „o 
savuroasă comedie cu încărcături satirice... 
incitantă... extrem de amuzantă” („Saturday 
Review”), a fost publicată în anul 1957 și este o 
născocire plină de haz despre „așezarea” pe tronul 
Franței a unui Monsieur: Pépin Arnulf Héristal, un 
pasionat de cer și stele, care trăiește o viață tihnită, 
alături de Marie (soția) și Clotilde (fiica), într-o casă 
„pătrățoasă, cu un aer întunecat și venerabil” de pe 
Avenue de Marigny, vizavi de Palatul Élysée, unde 
locuiește președintele Franței… „Evenimentele din 
Franța anului 19- ar trebui studiate nu pentru 
unicitate, ci pentru caracterul lor inevitabil. Deși nu 
oferă capacități profetice, cercetarea istorică poate 
indica anumite probabilități. (…) Oamenii își vor 
aminti când președintele Sonnet le-a cerut ateilor 
creștini să formeze o nouă echipă guvernamentală, 
aceștia nu au reușit să se pună de acord nici măcar 
între ei. La rândul lor, socialiștii nu au fost capabili 
să-și asigure spijinul necesar. Comuniștii creștini, cu 
susținerea Ligii Neplătitorilor de Impozite, n-au 
ajuns nici măcar în turul doi al alegerilor. Acesta a 
fost momentul în care domnul Sonnet a organizat 
conferința istorică a tuturor liderilor de partid de la 
Palatul Élysée. (…) au fost prezenți, așadar: radicalii 
conservatori, conservatorii radicali, regaliștii, 
centriștii de dreapta, centriștii de stânga, ateii 
creștini, creștinii creștini, comuniștii creștini, 
protocomuniștii, neocomuniștii, socialiștii și 
comuniștii. Comuniștii erau scindați în următoarele 
formațiuni: staliniștii, troțkiștii, hrușciovnici, 
bulganinieni. Timp de trei zile, s-au dat lupte grele. 
Conducătorii au dormit pe sofalele acoperite cu 
brocart din Marea sală de Bal și au supraviețuit cu 
pâinea, brânza și vinul algerian oferite de 
președinte. Atmosfera a fost de activitate febrilă și 
de debandadă. (…) Domnul Rumorgue, premierul 
debarcat și liderul protocomuniștilor, a părăsit 
întrunirea și s-a întors la Juan les Pins, după ce a 
primit o telegramă de la madame Rumorgue, care 
îl anunța că scroafa bălțată căreia îi spuneau 
Agitata fătase. (…)  

Adeseori marile decizii istorice sunt rodul 
unor cauze mărunte, chiar frivole. Pe la 
jumătatea celei de-a doua săptămâni, liderii 
partidelor politice mai mari au constatat că 
vocile lor, care fuseseră pe rând puternice, 
gâjâite și răgușite, începeau în fine să dispară 
de tot. Acesta a fost momentul în care grupul 
compact al conducătorilor Partidului Regalist a 
preluat controlul ostilităților. (…) Pépin al II-
lea a avut doi fii legitimi, pe care i-a neglijat 
de jure, dar oare a făcut-o, a putut s-o facă, și 
in esse sau de facto? Astăzi la Paris trăiește 
Pépin Arnulf Héristal, un om agreabil, 
astronom amator. E un om isteț. Pépin trăiește 
de pe urma a două podgorii – tot ce a mai 
rămas din moșiile imense ale familiilor 
Héristal și Arnulf. Nobili domni, am onoarea 
să vă propun să ne unim sub conducerea 
Grațioasei sale Maiestăți Pépin de Héristal și 
Arnulf, descendent din Charlemagne. Zarurile 
fuseseră aruncate, cu toate că șopocăielile 
continuară până când lăsarea serii le dovedi 
tuturor că niciun alt acord nu era posibil”.  

Povestea se derulează sub forma unui show 
de păpuși caraghios cu Frère Jacques în decor, 
la finalul căruia, cu gândul la ce destin ar fi avut 
regele Ludovic al XVI-lea, dacă nu și-ar fi luat 
tălpășița, Pépin al IV-lea, în încercarea de a 
(re)da Franța înapoi poporului, iese din scenă cu 
demnitate și discreție „pe o ușă din spate” 
(Noblesse oblige!), nu fără să provoace neliniști 
planetare (Luxemburgul a sunat mobilizarea, 
Principatul Monaco și-a închis granițele, iar 
soldații au smuls florile de pe țevile puștilor, 
Suedia și Elveția și-au declarat neutralitatea, 
Anglia a mârâit încântată și a dat de înțeles că 
familia regală se putea bucura de refugiul 
tradițional oferit de Londra, Papa s-a oferit să 
medieze, ambasadorul american a denunțat 
izbucnirea revoluției iar Kremlinul, China, 
sateliții și Egiptul au transmis felicitări prin 
telegraf pe adresa eroicei Republici Populare 
Franceze…). Franța pierdea (încă) un rege 
pentru o (nouă) republică…  

 
Iulian PRUTEANU-ISĂCESCU 

 

••  
* John Steinbeck, Scurta domnie a lui Pépin al    

IV-lea. Traducere din limba engleză și prefață de Radu 
Paraschivescu, Editura Art, București, 2013. 
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Tocmai de aceea, nu cred într-un limbaj de lemn, steril, cu 
impact nul asupra auditoriului. Cred în metafora puternică, 
acroșantă, cu o anume violență imagistică, dureroasă, care să 
retrezească un auditoriu de douăzeci de milioane de oameni, câți 
suntem aici, în România. Cred că statistica nu trebuie să îngroape 
morții, ci să-i dezgroape, pentru ca nimeni să nu mai uite, lumea 
fiind bântuită periodic de amnezii colective. Dincolo de orice 
îndoială, chiar și a celor mai răuvoitori, imaginea copiilor arși cu 
fierul roșu, din lagărele naziste, ar trebui să stăruie în amintirea 
fiecărui om. Pentru ca să nu se repete. O imagine de neșters 
care ține de memoria colectivă!   

Oamenii sunt egali şi responsabili, vinovăţia şi interdicţia 
sunt individuale. Dar interdicţiile într-o societate modernă 
înseamnă aplicarea sancţiunii juridice sau morale. În niciun caz 
reinventarea ţapului ispăşitor, a culpabilităţii colective imaginare 
pentru realităţi economice sau sociale care produc instabilitate, 
insecuritate, nelinişte. Exprimarea unei atitudini simbolice, 
critice, faţă de discriminare, aşa cum şi-a propus  expoziţia de la 
Iaşi, se înscrie printre încercările tinerei generaţii de a-şi exprima 
personalitatea socială. Este un gest demn şi curajos, care 
determină publicul să mediteze în marginea celor văzute și auzite. 
Iată că civismul renaşte într-o societate măcinată de probleme 
grave şi care este încurajată vocal să considere că reacţii egoiste 
îndreptate împotriva unor categorii socio-umane ar putea 
readuce echilibrul sau prosperitatea. Holocaustul trebuie să fie 
povestit şi repovestit cu aceeaşi gravitate ca şi cum s-ar fi 
întâmplat ieri sau chiar astăzi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... ȘI DESPRE UN HOLOCAUST 
POSTMODERN: ESCAPE FROM CAMP 14 

 

(urmare din pagina 4) 
 

Nu uităm Holocaustul, dar trebuie să aflăm ce înseamnă şi 
Camp 14” (din presa daneză); „Poveste captivantă, inteligent 
concepută, portretizare de neuitat a lipsei de umanitate”, „proză 
neînfrumuseţată” (Washington Post, care solicită ONU-ului 
investigarea Gulag-ului nord-coreean). Comparată cu „Jurnalul 
Annei Frank”, „mărturie de coşmar a totalei lipse de omenie”, 
tragedie plină de oroare fără de sfârşit, Escape from Camp 14 a 
fost citită la BBC Radio 4 ( începând cu 26 martie 2012) timp de 
o săptămână, de două ori pe zi. „Cea mai bună carte a anului 
2012” ( Financial Times), comparată cu „Arhipelagul Gulag” al 
lui Soljeniţân (Der Tagespiegel), „punct culminant” al literaturii 
anului 2012” (Sud China Morning), „scriere remarcabilă” (New 
Yorker), „poveste palpitantă şi unică” (Reuter), bestseller în 
Elveţia, Germania, Danemarca, Finlanda, Franţa, Escape from 
Camp 14 câştigă şi Grand-Prix-ul pentru Biografie politică pentru 
traducerea în franceză apărută la editura Belford. Aruncând 
„cititorul într-o lume extrem de inumană şi de neimaginat”, 
„întunecată şi brutală” (presa canadiană), povestea lui Harden 
reia, la cote nemaiîntâlnite, tema umilirii omului de către om, 
constituindu-se totodată drept un veritabil semnal de alarmă 
asupra dezumanizării practicate de regimurile totalitare. 
Înţelegând treptat preceptele normalităţii, ajungând în faza 
discernerii faptelor, a conştientizării sentimentelor, Shin a spus, în 
timpul unei adunări şcolare, la Seattle, referindu-se la atrocea şi 
de neiertat denunţare a propriei sale familii: „ Nu m-am gândit  
prea mult la  asta. Ei ne-au educat de la naştere, aşa că nu am fost 
capabili de sentimente umane normale. Acum, că am ieşit... Mă 
simt că voi deveni, ca şi voi, om.”  Cineva spunea că „Dacă ai un 
suflet, va fi schimbat pentru totdeauna” dacă vei citi Escape from 
Camp 14, acuzare deschisă a unui regim de o cruzime absolută. 

 
 

SCRUTÂNDU-L PE SCRUTON 
 

(urmare din pagina 5) 
Promovarea originalităţii. Fără aceasta, cultura înaltă va muri, 

se va veșteji „în gesturi şi ritualuri imitative, precum ceremoniile 
uzate ale unei religii în care nu mai crede nimeni.” Originalitatea 
nu trebuie să fie „o încercare de a capta atenţia cu orice preţ, de a 
şoca ori de a deranja pentru a alunga competiţia din lume,” aşa 
cum se face în vârtejul publicităţii astăzi.  

 

„... O ISTORIE DE GRUP” 
 

(urmare din pagina 1) 
Cu fiecare număr, membrii acestui grup de iniţiativă (care fac 

totul benevol, din preaplinul inimilor lor largi şi adesea betejite) 
au tot căutat, s-au tot ajustat la noul context, au încercat să 
găsescă un nou profil pe care să-l altoiască pe cel vechi, după ce 
au ieşit în lume. Revista e acum la chioşcuri, nu numai în Iaşi, o 
citesc şi alți confraţi din ţară, a zburat şi peste graniţe. La a doua 
tinereţe, Turtureanu se frământă, caută colaboratori noi, mi-a 
trasat şi mie sarcina să contactez două doamne mult citite şi 
apreciate (nu spun acum numele lor, din superstiţie), înfăţişarea 
revistei parcă s-a consolidat şi acum chiar convinge. 

Uneori e reconfortant să primeşti un feedback de încurajare. 
Și, iată, îmi vine de peste ocean un asemenea mesaj. S-ar părea, 
mi se spune, că aţi găsit o nişă. Unii s-au săturat de reviste teziste, 
ideologizante, încrâncenate, combative, de stânga sau de dreapta, 
vor să se întoarcă la o anumită normalitate. Au nevoie de un 
respiro. Marile magazine culturale de aici (de acolo!) sunt scrise 
într-un stil relaxat, informativ,  destins, evită aerul militantist. Le 
scriu oameni cu experienţă, cunoscători ai domeniului lor, care 
nu au nevoie să se afirme în reviste de acest tip. Nu se apelează la  
tineri dornici de a-şi face nume, care scriu cu dicţionarul pe masă 
şi se simt datori să atace, ci la nume consacrate. Angajamentul  
acestora e ludic, stilul lor e permisiv, cuvântul de ordine e 
relaxarea. Împărtăşesc ce știu şi-şi fac şi lor un serviciu, ajutînd 
pe alţii să înţeleagă ce ştiu ei. (...)” 

 

NĂZDRĂVĂNIILE UNUI MAGISTRU 
 
 

(urmare din pagina 3) 
Cu bobletica-i vigilenţă, „miliţia”, apărută brusc în preajmă, 

face bâca în grotesc: „Dosoftei, şi mai cum?”, continuând şi după 
ce i se explică, băbeşte: „Acela cu casa”. Vlădica, bietul, dispune 
aşadar de două imobile, încălcând neştiutor draconicele legiuiri. 
Oleacă mai devreme prindea şi Canalul... 

Comédie mare, domnule, cu vezicante tâlcuri sub gratuităţile 
potcaşe. Prin cadru se perindă, şi cu, şi fără rost (doar de amorul... 
evocării), puzderie de ilustrităţi. Unii sunt stupefiant de 
şturlubateci. Ioan Neculce se joacă de-a baba-oarba cu nişte 
prichindei (o glumă, deh, mai ieftioară!), etalând, când apucă 
cheful, şi virtuţi de frenetic dansator. Pare, oricum, o fire 
acomodabilă, de vreme ce a adoptat fără crispări noua ortografie. 
Dintre confraţii lui moldoveni, face act de prezenţă Grigore 
Ureche. Netămăduit de străvechiu-l libov, Conachi cată languros 
la nurii Zulniei. Ca un vârtej, dă buzna în salonul ticsit de literaţi 
şi caracudă vajnicul Hasdeu. Aulic, într-o postură consacrată, 
Maiorescu e acompaniat de Iacob Negruzzi, cuconul Jacques 
fiind chinuit, nefericitul, de o durere de măsele. Nici Nicolae 
Gane nu-i în mare formă, hipoacuzia dându-i complexe. Uite-l şi 
pe Tiktin, cel cu Dicţionarul (îl cunoaşte dom’ Vasile!). Îşi văd de 
treabă lingviştii Gh. Ivănescu, prigonit cândva de politruci 
căpăţânoşi, şi Iorgu Iordan, deranjat de lumina care nu vine de la 
Răsărit. Ce-o fi căutând pe aici Vintilă Horia? Nu trebuia să 
ajungă la Constanţa?... La Palat, foşti directori ai Naţionalului 
ieşean dezbat o temă aţâţătoare: rolul femeii în teatru. Sucindu-şi 
gâtul când spre riga Carol II, când spre măreaţa Uniune Sovietică, 
George Lesnea suflă straşnic într-un trombon şi învârte de zor o 
„flaşnetă muscălească”. 

E şi trist, şi înveselitor... Râsul mironian, cu accent incon-
fundabil, îşi are înnourările lui. 

 

ARTĂ ȘI ISTORIE...   

(urmare din pagina 4) 
 

Din acelaşi sondaj mai aflăm că 12% dintre cei care au 
răspuns sunt de părere că evreii „ar trebui să nu vină în România” 
sau doar „să o viziteze”. Acest procent exprimă nivelul de 
respingere faţă de evrei. Cu alte cuvinte, un segment de populaţie 
constituie o sursă de antisemitism latent.  

De asemenea, 35% din eşantionul reprezentativ ar putea să 
accepte evrei ca „membri de familie” sau „în grupul de prieteni”. 
Pentru romi, procentul celor care i-ar accepta în apropiere este de 
28%. Între 35% pro şi cei 12% înclinaţi să refuze prezenţa evreului 
ar fi o majoritate indiferentă sau oscilantă. Acelaşi lucru, pentru 
opiniile care măsoară disponibilitatea de apropiere faţă de romi 
(57% îi acceptă într-o relaţie de muncă, vecinătate sau de locuire în 
România). Aceste câteva aspecte ilustrează faptul că etnicitatea 
reprezintă în România un criteriu important în sistemul de 
comunicare şi relaţionare interumană. Pentru unii dintre noi „a avea 
de-a face” cu romi, evrei etc poate fi o sursă de stres, de 
incompatibilitate. Respingerea socială, ca fenomen de grup, poate 
produce o fractură în societate, cu un potenţial exploziv maxim. 
Situaţia extremă este legiferarea discriminării, transformarea 
acestei practici în politică de stat. Antisemitismul a fost politică de 
stat în România, în timpul guvernării Ion Antonescu. Segregarea 
rasială a populaţiei de culoare în Africa de Sud a durat câteva 
decenii (1948-1990). Discriminarea statală generează întotdeauna 
crime împotriva celor discriminaţi. Când se ajunge la crime în 
masă, s-a făcut deja pasul înspre genocid. Ce înseamnă a combate 
discriminarea? Organizarea de contrareacţii. Prevenire sau 
combatere? Amândouă. E de preferat prevenirea, dacă acţiuni 
sociale publice antidiscriminare ar impresiona, ar conştientiza 
publicul, l-ar trezi din noaptea lungă a prejudecăţilor.  

 

Nu sfidarea trecutului şi contrazicerea violentă a 
aşteptărilor te fac original, ci elemente surpriză în formele şi 
repertoriul unei tradiţii. 

Costumaţia şi manierele. Folosirea unei anumite costumaţii şi 
practicarea anumitor maniere într-o cultură înaltă au o 
semnificaţie ce depăşeşte simpla utilitate. Oamenii  îşi arată „prin 
costume locul lor într-o comunitate idealizată şi reprezentându-şi 
caracterul şi valenţa socială în formele şi culorile veşmintelor.” 
Manierele au un înţeles asemănător, funcţia lor este „de a unge 
rotiţele angrenajului social, de a netezi fricţiunile şi a strânge 
comunitatea”.  

În general, orice efort social de a conferi sens unui lucru ca 
scop atrage către sine comunitatea de simţire spre care tindem 
spontan. Apărarea culturii înalte se poate realiza şi prin 
„închiderea uşii în nas”-ul negustorului, purtătorilor tentaţiilor 
culturii, repudierii (moderne şi postmoderne), pentru a păzi 
sanctuarul sentimentelor sincere, valorilor morale autentice, 
sacralităţii reale,  contra asaltului celor contrafăcute oferite lesne, 
pe bani, de acesta. Cartea lui Roger Scruton conţine opinia unui 
reprezentant al elitei culturale occidentale (catolice?) asupra 
evoluţiei acesteia în epoca modernă şi a situaţiei la care s-a ajuns 
în etapa actuală. Opera filozofului trebuie privită cu toată atenţia 
şi seriozitatea, întrucât descrie fenomene ale dinamicii culturale 
în curs de manifestare şi în cultura românească, după ce ne-am 
însuşit modelul de dezvoltare occidental. În curând ele vor 
dobândi aceeaşi largă răspândire ca în Occident. Vom avea atunci 
nevoie de sfaturile lui Scruton privind confruntarea dintre cultura 
repudierii şi cultura înaltă. 

 

CRITICA DE DIRECȚIE 
 

(urmare din pagina 17) 
Astfel, după marea săpuneală critică din rechizitoriul de 

formalism care s-a făcut revistelor „Zvezda” și „Leningrad”, dar a 
zguduit toate revistele și toată lumea literară, am avut ocazia să 
petrec cu un important critic sovietic, Lev Ozerov, redactor-șef la 
„Literaturnaia Gazeta” al cărei director era Constatin Simonov. Am 
impresia că Ozerov  fusese trimis într-o călătorie la noi tocmai ca să 
se liniștească după teribilele critici relatate de toată presa ideologică 
și comentate până-n cele mai mărunte rubrici de teorie literară. 
Venise în liniștea Casei de creație de la Sinaia și legumea cumpătat 
la votcă povestindu-ne prin ce furci caudine trecuse. Înțelegeam că 
fusese groaznic pentru el, și de asta le-a fost milă confraților pe 
care-i mai avea în conducere, trimițându-l aici să se liniștească 
prezentând filme sovietice împreună cu celebra Ladânina. 
Cunoscându-l, însă, bine din scris pe Simonov, am făcut 
impolitețea și l-am întrebat despre reacțiile aceluia față de actul de 
dictatură ideologică. „Nu-i pasă! – mi-a răspuns omul bându-și 
necazul – Ce, pe ei îi trag la răspundere, sau pe noi?!... Noi, criticii, 
dragul meu, suntem cei care plătim ponoasele dacă se întâmplă 
ceva!... Noi suntem eșalonul ideologic. De la noi se cere să facem 
literatura cum vor şefii. Ni se atrage mereu atenţia că, în literatură, 
noi avem puterea adevărată şi că numai pe noi se contează cu 
adevărat. Ceilalţi, or fi ei băieţi talentaţi, dar, în fond, sunt nişte 
visători cu mofturi. Poţi pune bază pe ei? Nu. Noi suntem baza 
lucidă; noi suntem partidul în literatură; deci, normalnâi: Noi 
răspundem și primul cap care cade e al nostru!”... Atunci am înțeles 
mai bine cele pe care le-am descris că începeau să se petreacă și la 
noi. Exemplul măreței uniuni sovietice triumfa. Nu conta că, între 
excepționale opere de debut cum fuseseră „Pe Donul liniștit” sau 
„Înfrângere” , era o diferență ca de la cer la pământ cu „Ei au luptat 
pentru patrie” sau „Tânăra Gardă”, scrise de aceiași autori după ce 
fuseseră ținuți douăzeci de ani în saramura unei critici pe cât de 
agresive pe atât de descalificante. 

La fel și în întreaga artă. Printre analizele dure care se făceau 
întru laminarea creației artistice la dimensiunile și cotele dorite de 
Stalin sau, măcar, bănuite de cei din jur că el le-ar fi dorit, a fost 
și una aplicată tendințelor moderne din artele plastice, din care a 
rezultat studiul unui estetician din Leningrad – Boris Kedrov, 
intitulat „Decadența artei burgheze”. Nu era un op critico-analitic 
cine știe ce. Era mai mult o invectivă desfășurată pe câteva zeci 
de pagini și cărțulia, nu prea mare, tradusă imediat și la noi și 
pusă în vânzare în tiraje substanțiale, se epuiza rapid. Tot mai 
rapid, pe măsură ce se tipărea. Motivul: Textul „analitic” era 
însoțit spre ilustrare de reproducerile celor mai înjurate dintre 
operele avangardei europene, adică cele care puteau ilustra cel 
mai bine decadența. Și, astfel, acolo, găseam pentru prima dată de 
la cărțile și albumele epurate din biblioteci, reproduceri după 
toate lucrările fascinante de  genul „Permanenței memoriei” pe 
care mi-o amintesc fiindcă vedeam pentru prima dată teribila 
imaginație a transformării unor obiecte rigide în unduieli 
anatomice și, mai ales, excelentissima tehnică picturală prin care 
se configura o exprimare artistică de originalitatea aceleia. Dar 
multe altele, toată pleiada de la Picasso la Salvador Dali, la 
filiformele lui Moore, la tehnicismul american și mistica 
abstracționismului rus practicată de cei care aleseseră libertatea 
occidentală. Prin faptul că eram obligați să ne aliniem cât mai 
repede oricărui demers ideologic venit în acea vreme de la 
Moscova, paradoxul succesului acestei cărțulii în România era 
teribil de grăitor, chiar dacă criticul autor sau criticii oficiali din 
spatele autorului se bucurau că înjurăturile lor pline de lecții de 
realism socialist au succes. Pentru că realismul socialist nu era un 
succes al lucrărilor care se ciunteau și se depreciau prin el; dar 
succes al exercitării forțate a unei critici de direcție, era! 
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S-a dus și Olga! În rastelul de la 
„Eternitate”, unde răposații sunt aliniați ca-n 
vitrină de muzeu (și unde ne va fi hărăzit și 
nouă un locșor provizoriu), Olga Rusu 
arborează un rictus al suferinței – încă un 
semn, dacă mai era nevoie, că despărțirea de 
cele lumești ușoară și senină n-are cum fi. Și 
Olga, și Liviu, soțul ei, mi-au  fost colegi de 
grupă în Universitatea anilor 57-62; eram 
teribil de săraci, învățam parcă în disperarea 
să nu ne ia cineva studenția înapoi – era 
singurul nostru  bun lumesc și ni-l apăram 
tocind cu înverșunare sumedenie de cursuri 
utile, deopotrivă cu altă sumedenie, de tot 
inutile. Liviu s-a numărat  printre cei dintâi foști 
colegi strămutați definitiv la „Eternitate”. I-am 
publicat întâia carte la „Junimea”, în 1976 
(„Vreme trece, vreme vine”) și viața i s-a 
schimbat spectaculos: dintr-un june filolog 
șuetard și jemanfișist a devenit un cercetător 
împătimit într-ale muzeografiei, autentic 
model al dedicării  în profesie. Olga i-a fost 
mereu alături (au semnat împreună, între 
altele, cercetarea „Lumea rromilor în 
Moldova”) și, după mutarea lui Liviu pe 
cealaltă lume, a continuat și adâncit 
investigațiile documentaristice în istoria 
Iașilor. Îi datorăm colecționarea și ordonarea 
imaginilor din urbea de odinioară, 
înmănunchiate în albume ce re-creionează 
înfățișarea Iașilor de altădată, cu firesc accent 
pe făptura edificiilor dispărute. Olga a coborât, 
acum, în împărăția subpământeană a 
„Eternității”, ale cărei eflorescențe supra-
terane le-a examinat și catalogat piatră cu 
piatră, până la gingașe amănunțimi de genul 
„în partea dreaptă a bustului, în incizia lăsată 
de o schijă din al doilea Război Mondial, în 
fiecare vară își construiesc cuib două 
păsări...” (la mormântul lui Dimitrie Anghel). 
Totul fiind tratat cu prețuirea cuvenită unui 
fond cultural de mare excepție – motiv pentru 
care și-a și intitulat cartea din 2008 
Patrimoniul cultural ieșean: Cimitirul 
Eternitatea. Cele 434 de pagini adună o 
cantitate enormă de informații (te întrebi cum 
și de unde au putut fi culese atâtea detalii 
biografice!) despre 1.180 de personalități, de 
la Kogălniceanu și Creangă la alde Carmil 
Tocănel (care a compus Imnul Papal însușit 
de Vatican), la generalul Cerchez, căruia 
Osman Pașa i-a predat sabia la capitularea 
Plevnei, ori la sublocotenentul moldovean 
mort acum șapte ani în Irak. E-un fel de 
„Who’s who” ieșean, implacabil rămas 
deschis. Rătăcind printre mormintele 
conștiincios inventariate de Olga Rusu afli și 
eroi ai războaielor mondiale și funcționari 
CFR, și foști mari proprietari, și ofițeri mărunți, 
și actori de renume, și neveste de rând, și 
mari oameni de stat, și unioniști, și 
antiunioniști, și comuniști, și anticomuniști – 
destine împlinite, destine ratate ale unor 
trecători prin astă lume în care au izbutit să 
lase fie urma notabilă a vreunei înfăptuiri, fie o 
mărturie funerară în piatră cu valoare artistică 
de sine stătătoare. O carte menită să atragă 
mai hotărât atenția asupra grijii pentru 
păstrarea memoriei celor ce nu mai sunt și să 
demonstreze încă o dată legitimitatea 
avertizării lui Asachi „Un popor fără morminte 
moare și nu are dreptul la dăinuire și istorie”. 
La „Eternitatea”, Olga s-a înregimentat printre 
personajele cărții sale. Din grupa de filologi 
234, care au pășit pragul Almei Mater în 
1957, a mai rămas cam jumătate. Și la fiecare 
despărțire definitivă ne amintim spusele lui 
Efrem Syrul: „Omul moare de atâtea ori de 
câte ori pierde pe unul de ai săi”. Ori, altfel 
spus, de Victor Eftimiu: „Cu fiecare dintre cei/ 
De care moartea ne desparte/ Murim și noi, 
lăsând o parte/ În fiecare dintre ei.” 

Mircea Radu IACOBAN 

M O M E N T
 

ȘTEFAN POPA POPA’S, cel care nu uită 
să-și recompună genealogia și prin bunicii care au 
locuit în str. Sărărie din Iași, a primit la începutul 
acestui an, între altele, și binecuvenita apreciere a 
Vaticanului pentru proiectul albumului cu 
portretele a 263 de papi, între care și recent 
demisionatul Benedict al XVI-lea. Premiului  
Romana Civitas al fundației Sapientia Mundi i   
s-au adăugat onorante aprecieri ale unor mari 
personalități, între care Prof. Giorgio Cegna – 
Mare Cancelar, care mărturisea: „Eu cred că 
Popa’s este unul dintre cei mai mari artişti din 
toate timpurile, şi acum vă spun de ce! Pentru a fi 
artist nu e suficient să fii un bun pictor, trebuie să 
ai o inima mare şi o credinţă permanentă de 
căutare în spaţiul artei şi Popa’s face asta. Pe 
deasupra este un om generos şi exigent, iar când 
lucrează, o face la cel mai înalt nivel. Sunt 
bucuros că l-am cunoscut. În viaţa mea am fost 50 
de ani directorul Institutului de Arte din Roma şi 
am cunoscut toţi artiştii în acest jumătate de secol. 
Cred că după pictorul Chirico, care mi-a cucerit 
sensibilitatea şi bucuria de a fi prieten cu un artist, 
urmează Popa’s. Am spus mai devreme că nu 
vreau să vorbesc despre el pentru că nu e nevoie. 
Nu sunt orgolios dar această expoziţie, care vine 
după întâlnirea artistului cu Sfântul Părinte la 
Vatican, vorbeşte de la sine. Ea va fi itinerată la 
Veneţia, Pietrelcina – locul de naştere a lui Padre 
Pio şi la Asissi. Vreau ca lumea să înţeleagă că 
astăzi un artist nu trebuie să fie doar un bun pictor 
dar şi un mare om. Şi Popa’s este şi face onoare 
României. El este român, iar pentru noi un 
cetăţean al lumii.” Proiectat a fi realizat în doar 99 
de exemplare, albumul va fi licitat în scopuri 
caritabile. Succesul lui Popa’s ne bucură și prin 
confirmarea convingerii pe care am avut-o 
dintotdeauna în arta portrestică a acestui mare 
artist, dincolo de încăpățânarea unor critici de artă 
de a-l menține în zona divertismentului.   

 

* 
CĂ NU E OM să nu fi scris o poezie... Chiar 

şi o proză. Cineva puncta, recent, că avem foarte 
mulţi autori, puţini scriitori. Chiar şi-n mult dorita 
de cei mulţi şi, uneori, hulita, de cei puţini, Uniune 
a Scriitorilor din România, ai cărei număr de 
membri a crescut, în ultimele decenii, ca fătul 
frumos, din poveste. De când (şi) cu acel 
providenţial supliment de pensie, dat scriitorilor,  
Comitetul de filială, Comisia de validare, Consiliul 
USR sunt ca o oală Zepter, mereu sub presiune. 
Mijloacele de a penetra aceste comitete şi comiţii îs 
diverse şi perverse, vi le puteţi imagina şi singuri. 
Dar, până a ajunge în această fază, catindatul 
trebuie să aibă un număr de cărţi, un număr de 
recomandări, un număr de recenzii, cronici, 
comentarii la opera sa. Cărţi – nema problema, 
munţii noştri păduri poartă,/ noi tăiem din poartă-n 
poartă... Editori, câtă frunză, câtă iarbă, doar să ieşi 
la interval, că te şi trage unul de mânecă, oferindu-ţi, 
desigur, „cele mai avantajoase preţuri”... Ce-ţi mai 
lipseşte, pentru a-ţi alcătui un dosar beton? 
Recenziile, cronicile, comentariile. Deşi toată 
lumea (culturală!) se plânge, de vreo 20 de ani, 
de o acută criză a culturii scrise, nu există 
târguşor de nebunii care să nu aibă o revistă, cu 
parampon. Recenzenţii-s într-o continuă ebuliţie 
şi într-o dispoziţiune de largă propulsare – 
locală, naţională, internaţională – a genialului 
autor. Sigur, nu toată lumea are şansa/ favoarea 
de a scrie despre viaţa şi opera unei doctoriţe de 
dinţi, stabilită în Germania untului şi nevoită, 
săraca, să-şi plângă dorul şi amorul după oraşul 
de pe cele şapte coline, după Bahluiul ei drag... 
Dar avem şi noi faliţii noştri: avem stomatologi 
cu papion şi universitate la scară redusă, avem 
manageri tv, ce se-mbată cu nesfârşite ceaiuri 
(ca să nu zicem: cu apă chioară), avem  doctori 
cu soţii doldora de freamăt liric, profesoroi/ 
profesoraşi dispuşi a sacrifica o cotă parte din 
pensioară pe altarul literaturii... 

Şi mai avem şi alte categorii de cetăţeni dornici   
a-şi schimba porecla în renume.

 „Că – vorba cântecului – nu e om să nu fi scris 
o poezie,/ măcar odată, doar odată-n viaţa lui./ Când 
a iubit, a luat un petec de hârtie/ şi-a aşternut pe el 
tot focul dorului...” Doar a zis-o şi Bardul de la 
Mirceşti: „Românul s-a născut poet.” Aşa o fi (deşi 
avem îndoielile noastre), dar nu-i obligatoriu să fie 
şi scriitor. Cu patalama. 

 

* 
 

DAC-AM ASEMĂNA harta căilor ferate 
române cu un copac rămuros, s-ar cuveni să 
observăm că, an de an, arborele este „tuns” – şi 
cu foarfeca, şi cu drujba. Dispar una câte una 
crengi şi crenguţe, rămânând trunchiul, tot mai 
scheletic şi mai desfrunzit. S-ar părea că 
rămurişului mărunt îi e dat să înfrunte noua 
iarnă, dar de-l priveşti cu atenţie observi că-i 
vorba de vâsc, întruchipat de secţiile secundare, 
cronic păguboase pentru CFR şi subit profitabile 
pentru particularii cărora le-au fost cedate. Harta 
publicată în noul „Mers al Trenurilor” nu diferă 
de precedentele şi nu înşală: este, într-adevăr, 
schema căilor ferate române, numai că, acum, 
trenurile altora alunecă pe „şina de sub roată” 
proprietate a statului român. E bine, e rău? Pentru 
cetăţeanul călător e mai bine, fiindcă particularii au 
sporit numărul trenurilor şi au introdus garnituri 
uşoare, astfel izbutind să exploateze în profit secţiile 
concesionate. De ce n-a reuşit asta mult mai potenta 
CFR? Mister. Dacă procesul de externalizare (altfel, 
cum să-i spunem?) va continua în acelaşi ritm, CFR 
va rămâne doar cu liniile principale (şi nu în 
exclusivă exploatare), restul „rămurelelor” urmând 
să orneze harta altor reţele. („Din codru rupi o 
rămurea/ Ce-i pasă codrului de ea?”) Operaţiunea 
de ciuntire feroviară devine de-a dreptul dramatică 
atunci când CFR nici măcar nu închiriază, ci taie 
brutal din tradiţionala sa zestre, renunţând la 
parcursuri onorate zeci şi zeci de ani. Din noul 
„Mers...” (cartea cu cel mai mare tiraj din 
România!) aflăm că s-a desfiinţat până şi bătrânul 
accelerat Bucureşti-Belgrad. Un singur tren (şi 
acela cu perioade în care nu circulă) mai ajunge 
până la Viena, câteva vagoane la Istanbul, un unic 
tren până la Chişinău (dar 11 spre Budapesta, plus 
şase locale) şi altul la Sofia. Spre Kiev, Sankt 
Petersburg, Moscova, românii pot călători doar cu 
un tren bulgăresc. A dispărut vagonul de Veneţia, 
precum şi cele pentru Salonic-Atena, ca să nu mai 
vorbim despre tăierea relaţiilor directe cu Parisul, 
Londra, Roma ş.a. În urmă cu un sfert de veac, 
românii aveau trenuri sau vagoane directe către 
Belgrad, Praga, Varna, Berlin, Paris, München, 
Strasbourg, Varşovia, Wroclav, Kiev, Leningrad, 
Cernăuţi ş.m.a. Parcă n-au fost niciodată! 

 

* 
COLONELUL (ÎN REZERVĂ) Nicolescu își 

publică memoriul de 33 de pagini adresat 
președintelui Traian Băsescu. Cine se încumetă să-l 
citească până la capăt va înțelege... și mai greu 
tâlcul evenimentelor din decembrie 1989, fiind cu 
siguranță deziluzionat de șubrezenia logicii și de 
bric-a-brac-ul în care-s amestecate de-a valma 
relatări asupra unor evenimente văzute când în alb, 
când în negru, funcție de umorile și, pare-se, de 
închipuirile și interesele autorului. În decembrie 
1989, Nicolescu, pe atunci căpitan aflat la comanda 
Brigăzii 7 mecanizate Ploiești, a răspuns „chemării 
revoluției”, aducând la București o coloană de 10 
km, cu sute de ostași înarmați până-n dinți și 
îmbarcați în tab-uri, tancuri, autotunuri, mașini 
speciale, camioane militare. A fost cea mai 
importantă forță ce trebuia să demonstreze că 
„armata e cu noi”. Întâlnirea lui Nicolescu cu... 
Nicolaescu avea să schimbe în bună măsură 
destinul căpitanului de la Ploiești, ce urma să fie 
avansat fulgerător, după 1990, la gradul de lt. 
colonel și, apoi, de colonel (peste cel de maior, 
pare-se, s-a sărit, iar funcția de ministru al Armatei a 
ratat-o la mustață!). Recent dispărutul regizor a 
cerut 400 de militari pentru a turna scenele de masă 
din filmele „Mircea” și „Coroana de foc”. 

I s-au repartizat trupe din garnizoana Ploiești, 
și astfel s-a înfiripat o amiciție cu nebănuite 
reverberații în istoria clipei. Avântat în Revoluție 
(când i se recunosc faptele de arme e Revoluție, 
când acuză e „lovitură de stat”), Nicolescu prinde o 
mulțime de teroriști și, după ce le trage câte-o 
scatoalcă militărească, îi eliberează. În 
împrejurările incerte de atunci a „ordonat să se 
tragă fără somație, fără milă”, „să se tragă fără 
menajamente, știind în cine trag. Și am ucis 
destui.” Ciudat. Doar câteva paragrafe mai sus, tot 
el susține că „nu au tras în demonstranți nici 
securiștii, nici Miliția, nici Armata” și că 
„Dumnezeu a făcut ca militarii mei să nu împuște 
nici un nevinovat”. Ceea ce înseamnă că a 
împușcat pe alese: doar vinovați. Care-s, cum i-a 
selectat? Ce cere acum colonelul, adresându-se 
Președintelui? Nicolescu cere pensie militară. De 
ce n-o are? Fiindcă a fost destituit și condamnat 
penal; pedeapsa și-a efectuat-o în penitenciar. Una 
din acuze: a „acceptat să primească” mită câteva 
sute de dolari de la subordonați. „Sigur că greșelii 
mele i s-a dat amploare” și țărăniștii veniți la 
putere în 1996 l-au trimis în judecată „spre a-l 
reduce la tăcere”. Avem convingerea că Nicolescu 
este realmente un om necăjit, scos din matca lui și 
hrănit cu iluzii de cinema, că are, probabil, 
probleme de sănătate și n-ar trebui lăsat în bătaia 
vântului, chiar dacă memoriul atestă labilitate 
psihică și interes imediat. Mai neplăcut este să 
constați ce personaje au influențat hotărâtor 
destinele Revoluție române... 

* 
 

UN MASIV VOLUM intitulat „Acta Baco-
viensia” a apărut zilele acestea sub egida Arhivelor 
Naționale din Bacău. Anuarul băcăuan, ajuns la nr. 
7, pare a fi rodul firesc al colaborării cu istoricii 
ieșeni (din cei cinci membri ai Consiliului științific, 
trei sunt de la Iași, unul de la Bacău și al cincilea 
din Covasna-Harghita); funcționează, probabil, și 
un anume mecanism al afinităților elective, câtă 
vreme autorii astfel grupați provin, de această dată, 
din toate zonele țării, publicația băcăuană 
rămânând locală doar prin titulatură. Este imposibil 
de menționat fiecare contribuție (tabla de materii 
se înșiră pe patru file!) dintr-un op de 600 de 
pagini, în care afli peste 50 de semnături. Se poate, 
însă, încerca o apreciere cu caracter general: ne 
aflăm în fața unor cercetări amănunțite și 
merituoase, de reală ținută științifică, menite să 
lumineze cotloane umbrite, ori chiar deplin 
necunoscute, ale istoriei naționale în expresia ei 
vie, palpabilă și pilduitoare. Prea multe nu știm 
despre noi înșine, prea multe-s întâmplările care 
zac arhivate în așteptarea unei ipotetice revelări, de 
prea puțin răgaz și mijloace dispunem, prea am 
dirijat, în ultimele două decenii, investigarea 
documentului doar în scop politic imediat! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXCELENTE FOTOGRAFIILE reproduse 

de „Bucovina literară” (nr. 11-12/2012), semnate 
Georgia Alexandra Baltag. Dincolo de varietatea 
atrăgătoare a articolelor, a eseurilor, a paginilor de 
proză sau poezie propuse, rubricile „Revista 
revistelor” şi „Biblioteca BUCOVINA LITE-
RARĂ” răspund franc acutei nevoi de rezonanţă 
din spaţiul cultural, supus, din păcate, unei 
forţate regionalizări prin difuzarea extrem de 
anevoioasă a tipăriturilor. 

N. IRIMESCU  
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