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FIARE VECHI 
 

Furtul de opere de artă se petrece, pare-se, 
dintotdeauna şi pretutindeni. În genere, este „opera” 
unor escroci de clasă, care le valorifică la sume 
exorbitante, ce le pot asigura un trai fără grija zilei de 
mâine. În afara grijii de a fi prinşi, cum, de obicei, se şi 
întâmplă. O categorie specială, la limita paranoiei, este 
cea a unor rafinaţi degustători, care vor să aibă 
capodopera muzeală (şi ideală!) la ei în salon, s-o admire 
şi să i se închine.  

Nu este cazul hoţilor de statui/busturi de la Iaşi, nişte 
borfaşi ordinari, din categoria „colecţionarilor” de fier 
vechi, valorificat la sume derizorii. Deşi a şocat 
comunitatea, acest furt nu e nici măcar începutul. Ani la 
rând (după ’89, mai ales) din cimitirul „Eternitatea” – sau 
din alte locuri, relativ izolate – au dispărut monumente 
funerare, statui, busturi, îndeobşte tot ce era /este lucrare 
în fier, bronz sau marmură. Toate sunt repertoriate în 
albumul „Eternitatea”, realizat de  acea fără de egal Olga 
Rusu, care, de curând, s-a mutat şi ea dincolo... Dintre 
furturile de rezonanţă, amintim doar bustul actriţei Aglae 
Pruteanu şi cel al doctorului psihiatru Petre Brânzei. Nu-i 
exclus ca aceste întruchipări în bronz,  dacă nu s-au topit, 
să împodobească – bomboană pe colivă – castelul 
vreunui balaoacheş de la Ciurea, mare iubitor de artă... 

Totuşi, de vreo zece ani, furturile din „Eternitatea”   
s-au redus, datorită unor măsuri de pază şi protecţie, care 
fac astfel de rapturi aproape imposibile. Şi atunci hoţii 
„de meserie” s-au orientat, au venit de la periferie „mai pi 
centru”. Şi mai exact, în Parcul Copou, emblemă a 
Iaşilor, carte de vizită, loc de atracţie şi de promenadă... 
culturală nu doar pentru ieşeni, ci pentru oricine vizitează 
urbea de pe cele şapte coline.  Dar loc lăsat de izbelişte, 
un patrimoniu fără o minimă pază. Totuşi, îţi trebuie un 
curaj nebun, ca să furi dintr-un astfel de loc. Şi-ţi mai 
trebuie un întreg „arsenal” (poate vreo macara?), ca să 
detrupezi busturile – unele, de peste o sută de kilograme 
– de pe socluri şi să le cari... cu o maşină, că doar nu le 
duci în braţe. Şi cu toate astea, furturile au fost posibile, 
dintr-un parc înconjurat de blocuri de locuinţe şi tangent 
cu un bulevard circulat chiar la ore mici... Dacă-i pe-aşa, 
dacă nimeni nu păzeşte monumente importante ale urbei 
– sau măcar nu-şi face rondul pe-acolo – ne putem 
aştepta ca, într-o noapte, să dispară şi bustul lui Nicolae 
Gane, postat în faţa Primăriei. Sau statuia lui Eminescu, 
din „coasta” Bibliotecii Centrale. Sau – de ce nu? – 
statuia lui Ştefan cel Mare, din faţa Palatului Culturii. Că 
tot vrem a deveni capitală culturală europeană. 
Deocamdată nu suntem, însă, decât capitală a hoţiei... 
culturale.  A indolenţei. A incompetenţei.         

În interval, hoţii au fost prinşi – nişte „puştani” de 
19-20 de ani – însă... zadarnic: busturile (Ciprian 
Porumbescu, Nicolae Gane, Delavrancea) fuseseră deja 
dezmembrate, desfigurate. Cu alte cuvinte, operaţia a 
reuşit, pacientul – mort. Dar oraşul?! 

 
 

Nicolae TURTUREANU 
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MOARTEA STATUILOR 
 

Am primit o sumedenie de telefoane interurbane și e-mail-uri: 
„Ce-i la voi, chiar se fură statuile?” La o premieră cinematografică, 
Geo Saizescu și Sebastian Papaiani  au rotunjit un reproș mai direct: 
„În orice oraș românesc putea să se întâmple așa ceva, numai la Iași, 
nu.” Credeam și eu, dar uite că ne îmbătăm cu apă rece! Și nu știu 
dacă schimbă ceva faptul că derbedeii au fost prinși. Tristețea 
întâmplării rămâne aceeași: în orașul care aspiră să devină 
Capitală culturală europeană, statui ale marilor personalități 
culturale sunt smulse de pe soclu, zdrobite cu barosul și vândute 
la kilogram. Hoții au vârste ce-i încadrează în categoria „tineret 
mândria țării” care, în trecutul regim, a comis destule boroboațe  
penale, dar niciodată n-a cutezat să se atingă de vreo statuie, cel 
mult opera prin cimitire…  

 

Oare de ce? În linii mari, Codul Penal era același. Milițieni 
puși de caraulă la statui nu cred să fi fost vreodată. Oricum, nu 
la Iași. Juni-problemă se găseau și pe atunci, poate chiar mai 
mulți, fiindcă lipsea supapa emigrării. Cum de n-a cutezat 
nimeni să râvnească la bronzul monumentelor? Ne place, nu 
ne place, trebuie să recunoaștem că o bună parte a generației 
tinere de azi, dramatic depărtată de școală și de muncă, 
dedulcită la ispitele democrației înțeleasă știrb, n-are cum să 
posede reperele elementare în temeiul cărora să respecte și să 
prețuiască trecutul acestei țări și acestui neam. Lor, numele 
săpate pe socluri nu le spun nimic. Amândoi infractorii (unul 
de 19 ani, altul de 20) au legat de mult școala de gard. N-au 
muncit nicăieri – doar la „păcănele” prin baruri.  

 

Mircea Radu IACOBAN 
 

(continuare în pagina 3) 
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Scrisoare de peste râu 
 

 APOSTOLATUL INTELECTUAL  
AL ZINAIDEI GANE 

 
 

Calvarul ori „teroarea istoriei” sau „omul sub vremi” a mutilat 
statutul moral al majorităţii conaţionalilor noştri. Diabolicul experiment 
„comunistizator” al colonizatorilor – secundaţi de renegaţii naţionali – a 
pervertit mentalităţile şi sufletele, intoxicându-le şi degenerându-le 
identitar. Veritabilii – foarte puţinii intelectuali care au rezistat, nu au 
pactizat şi n-au putut fi mutilaţi, au purces la munca asanatoare, de 
reabilitare a conştiinţei de neam şi credinţă strămoşească imediat 
după declanşarea procesului de democratizare. Unul dintre liderii 
acestei activităţi a fost şi rămâne dna Zinaida Gane (Muravschi). Ea 
nu este membră a Uniunii Scriitorilor din Moldova din considerentul că 
n-au fost perfectate la timpul potrivit actele necesare, poate din cauza 
„minţii noastre de pe urmă” ori a şmecherismului primitiv, ignorant. 
Este o onoare ca dna Zinaida Gane să facă parte din casta 
scriitoricească (nu ştim de o fi şi ea onorată prin apartenenţa la obştea 
scriitoricească – preponderent masculinizată. Poate aşa niţel se va 
fertiliza mediul şi osatura scriitoricească „bărbătizată” (barbarizată). 

Creaţia eseistică şi publicistică ori, mai curând, „cruciada” analitică, 
evaluatoare şi profetizatoare a fenomenului sociocultural şi politic 
naţional al autoarei a debutat prin eseul intitulat „Ambiţiile rodesc 
discordie”, publicat în revista „Glasul naţiunii” în decembrie 1992 şi 
continuă până la 4 ianuarie 2010 prin publicarea în cotidianul „Timpul” a 
eseului-studiu „Moldovenii, politica naţionalistă radicală, statul polietnic şi 
intelectualitatea”. Iată doar un ecou apreciator (jinduit de orice scriitor) al 
unui cititor la ultima publicaţie a autoarei: „De 20 de ani aştept o astfel de 
opinie limpede precum cristalul despre etnia românească. Sunt ca mine 
sute de mii de intelectuali… care au aşteptat de dincolo de Prut 
semnalele înveşnicirii româneşti în această lume, unde toate neamurile 
îşi au locul lor sub soare. Iată că a apărut şi nu am cuvinte destule să 
mulţumesc lui Dumnezeu că trăiesc aceste clipe… Eu sunt bănăţean de 
locul de obârşie, dar dincolo de acest loc aparţin unui popor” (4 ianuarie 
2010).   Vladimir Beșleagă consemna elogios:  Totdeauna am citit cu un 
enorm interes intervențiile Zinaidei Gane în presă, luând în dezbatere 
cele mai fierbinți subiecte ale vieții noastre politice și culturale. 
Totdeauna am admirat curajul opiniilor Domniei sale asupra durerilor 
basarabenilor… Chiar și în prezent, departe de locurile natale, ființa ei 
vibrează la fel de intens la necazurile și durerile noastre, ale tuturora. 

Lucrările scrise de autoare au fost apreciate pentru profunzimea 
analizelor sociopolitice cu 10 premii („Literatura şi Arta”) şi 40 de premii 
pentru numeroase cicluri de emisiuni radiofonice. Prima carte – intitulată 
ca un manifest-protestatar al autoarei – „Povara laşităţii noastre” – este 
replica dură aplicată legendarului titlu de roman druţian – „Povara 
bunătăţii noastre” – a fost lansată în 2006, prefaţată elogios de către 
Vlad Zbârciog, din care reproducem aprecierile exacte formulate: „Ideea 
cuprinsă în titlu explică metaforic situaţia de moment în spaţiul pruto-
nistrean, o stare de incertitudine, trăită de autoare cu intensitatea unei 
decepţii, deoarece ameninţarea care planează asupra noastră nu are 
durată. De aici şi demersul intelectual pe care-l face cu deosebită 
inteligenţă şi intensitate sufletească şi spirituală... această carte e scrisă 
de o fire chemată de destin, logodită cu miracolul cuvântului, cu taina 
dintre lucruri şi fenomene, pe care o descoperă prin arderea zilnică a 
sufletului...” (14 aprilie 2003). 

A doua carte inserează travaliul autoarei din ultimii 10 ani şi se 
intitulează Dictatura ignoranţei (ea include şi câteva materiale publicate 
anterior). Reproducem doar titlurile unor eseuri: Blestem şi strigăt de 
durere; Libertate sau sclavie?; Săracă Ţară a Moldovei...; Piară 
duşmănia-n Ţară...; Priviţi, domnilor, în oglindă...; Ale cui sunt oare 
slugile poporului?!; Republica Moldova... stat multinaţional?; Social-
democraţia în ofensivă; În faţa Mântuitorului ne vom prezenta ca 
neam...; Documentele agrarienilor – „un copil născut mort”; Licheaua ca 
fenomen social şi tremuratul colectiv; Cercul vicios al inconsistenţei 
morale; Să ne purificăm sufletele şi să luptăm; De ce comuniştii 
stimulează ura interetnică…; Moldovenii, politica naţionalistă radicală, 
statul polietnic şi intelectualitatea; „O ţară de succes” eşuată din start etc. 

Sunt cardiogramele inimii sociale și personale deceniale. Iată doar o 
singură mostră a laconismului și profunzimii investigațiilor ganiene din 
eseul  intitulat  Eminescu şi Transilvania, publicat la  23 august 1991 în 
ziarul „Făclia”: Eminescu tratează pe renegaţii-vânzători de neam drept 
„veninul pe care natura binefăcătoare l-a îndepărtat din corpul nostru” şi 
găseşte zadarnice şi chiar dăunătoare încercările de a-i readuce in sânul 
neamului românesc. 

„Răi naţionalişti, ei sunt răi servitori. La noi erau un rău şi e o fericire  
că în mâinile duşmanilor ei sunt asemenea un rău”, – constată poetul, ca 
să declare în continuare: „românii naţionalişti vor lucra spre binele nostru. 
Românii renegaţi, fără să vrea chiar, spre răul inamicilor noştri” 
(Educaţiune şi cultură).                                                                                         

Zinaida Gane s-a angajat plenar în activitatea de regenerare morală, 
spirituală şi de reafirmare a adevărului istoric din primii ani ai dezgheţului 
gorbaciovist – alături de liderii-coautori ai acestei nobile salahorii: Ion 
Ungureanu, Mircea Druc, Serafim Saka, acad. Petru Soltan, Vitalie 
Pastuh-Cubolteanu, Ion Ciocanu, Vladimir Iacovlev, dr. Valeriu 
Dulghieru… Numai moştenirea genetică de la părinţii săi, nobleţea 
strămoşească, spiritul tutelar nobiliar, capacitatea de muncă şi jertfă, 
pregătirea intelectuală veritabilă permite să abordezi competent 
problematica respectivă conform canoanelor profesionale. Am fost 
surprins şi arhintrigat, mulţi ani în urmă, când am descoperit în pagina a 
doua a săptămânalului „Literatura şi Arta” un eseu semnat de Zinaida 
Gane, unde analiza fenomenul intelectual naţional. Eram curios să aflu 
cine-i temerarul autor (pe care îl credeam inexistent pe la noi)? 

Vitregia destinului ori Domnul numai cunoaşte cauzele ce au forţat-o 
(vitregit-o) să emigreze în alt spaţiu al latinităţii – Italia, alături de soţul său 
şi departe de fiu. Dar şi aici ea continuă acelaşi sacrificiu intelectual 
(descendenţă posteminesciană) de a munci în surdină, neremunerată şi 
necerşind onoruri şi glorii pentru culturalizarea şi respiritualizarea 
neamului său. Este o salvare cerească pentru ea internetul – care-i 
permite să rămână conectată la pulsul vieţii de la baştina sa mereu 
antagonizată, terorizată, colonizată şi slavizată, continuând să trăiască în 
vâltoarea evenimentelor din republică, fiind mai informată şi iniţiată ca 
mulţi dintre conaţionalii săi. 

Pentru noi rămâne inexplicabil faptul că autorităţile culturale şi 
ştiinţifice republicane permit ca personalităţi ca Zinaida Gane (dar acelaşi 
destin l-au împărtăşit mii de intelectuali), spre ruşinea noastră (trebuie 
măcar să ne cerem scuzele de rigoare de la ei), să emigreze din cauza 
neangajării în câmpul muncii, a nesolicitării profesionale. Este un lux 
risipirea valorilor. Şi încă după sacrificiile enorme depuse, ani în şir, pe 
altarul renaşterii naţionale, după travaliul extenuant din campaniile 
electorale pe cont propriu, contribuind la înscăunarea neaveniţilor şi 
uzurpatorilor democraţiei, a hienelor căpătuitoare. Academia de Ştiinţe 
este onorată să-i acorde un titlu ştiinţific pentru investigaţiile sociopolitice 
valoroase, pe care Academia noastră politizată de politizatorii comunişti 
nu le-a efectuat în cadrul laboratoarelor sale nici contra salariilor grase 
ridicate. În schimb, distinsa doamnă a fost copios „răsplătită” prin 
atacuri şi defăimări în presă, fără ca cineva să-i fi luat apărarea, s-a ales 
doar cu ameninţări... Ultima atare „operă” s-a produs în paginile 
„Timpului” din 19 ianuarie 2010. 

Sincronizată alături de biografia scriitoarelor Lidia Istrati, Argentina 
Cupcea-Josu, Marcela Mardare, Lidia Hlib, Lidia Codreanca, Zina 
Cenuşă, Claudia Partole, Elena Vatamanu, Marcela Benea, Luminiţa 
Dumbrăveanu, Ludmila Sobieţchi, Lucreţia Bârlădeanu, Veta Ghimpu-
Munteanu, Argentina Ciocanu, Liliana Popușoi, Eugenia Bulat, Maria 
Mâțu etc., Zinaida Gane înnobilează cohorta doamnelor scriitoare şi 
aristocratizatoare a spiritualităţii naţionale. 

 
Grigore GRIGORESCU 

 
 

Scrisoare din Rezervaţia Scytia Minor 
 

 PREZENTUL CONTINUU 
 
 

Citesc Cronica Veche, nr. 2, februarie, 2013, unde remarc, 
mai întâi, vizibila schimbare la faţă din poemele mai noi (chiar noi) 
ale domnului Liviu Ioan Stoiciu, în care poetul pare să încerce o 
târzie întoarcere la sursele originare ale lirismului, printr-o 
surprinzătoare meditaţie existenţial-dramatică, în câteva poeme 
eliberate deliberat de Agresiunea obiectelor şi a materiei. 

Ai o stare modificată a conştiinţei, recunoaşte vocea lirică, la 
un moment dat, mai în glumă sau mai în serios, într-un poem, cu 
ecouri expresioniste, dedicat, probabil, chiar vizibilei sale (auto-) 
expulzări dintr-un teritoriu al memoriei, îndelung explorat. 

Fiindcă cele trei texte din revista în discuţie sunt, de fapt, nişte 
elocvente meditaţii lirice despre trecerea nemiloasă a timpului şi 
despre sensibilitatea rănită (invocaţii şi autointerogaţii retorice în 
cascadă), tensionate prin spaima declarată de prejudecăţi şi prin 
alunecarea, patetică uneori, înspre senzualitatea originară a 
poeziei, de care poetul s-a ascuns mai mereu, până acum, 
baricadându-se în spatele obiectelor şi a peisajelor umile: De ce 
crezi că mă interesează prejudecăţile tale? Îmi ajung ale mele, 
însoţite de multă îndoială. Un mod de a se simţi vulnerabil, 
probabil, şi încercarea de a rezista pe vechile baricade. Iar eu 
chiar cred că în această ezitare (îndoială) ar trebui căutată sursa 
schimbării la faţă a poetului nostru: Erai obişnuit să ai un control 
asupra/situaţiei. Apoi/au început să tot răzbată un/fel de gemete 
din tavanele pline de igrasie şi ecouri/bizare, strigăte disperate şi 
umbre care/traversau zidurile… Până ce s-a făcut din nou 
linişte./şi tăcere. Câtă senzualitate! 

Iar eu v-aş întreba dacă nu vi se pare uimitor să-l auzi pe LIS, 
exclamând: Câtă senzualitate!                                                               

Deoarece sunt tot mai convins că, dacă n-ar fi fost semnate, 
puţini l-ar fi recunoscut prea uşor pe autorul melancolicelor  
monologuri lirice din Cronica veche... 

Ioan Florin STANCIU 
 

intersecții 
 

 

Ș I  A S TĂZ I…  
 
 

Teofil, a doua zi după Sf. Toader, se trezi cu noaptea în 
cap, pentru a merge la pădure. Ca să vadă iarna dată la spate, 
mai avea nevoie de un car zdravăn cu lemne. 

În Valea Stavnicului, altruismul şi credinţa lui de 
nezdruncinat în Dumnezeu erau cunoscute de majoritatea 
oamenilor. Când cineva trecea prin diferite greutăţi, de era prin 
preajmă Teofil, îl determina, prin comportament şi prin vorbă, să 
fie mai răbduriu şi să nu-şi piardă cumpătul, pentru că, spunea 
el, problemele sigur se vor rezolva... şi, de cele mai multe ori, s-
a adeverit... O vorbă de duh, plăcută lui Teofil, spune: cine ne va 
face rău dacă noi săvârşim binele? Nebunii ne vor considera 
nebuni, dacă lucrăm cinstit, dar de partea noastră vor fi toţi 
aceia a căror judecată este dreaptă. Oamenii nerăbdători îşi udă 
mereu nefericirea şi îşi sapă singuri mângâierea. 

Aşadar, Teofil îşi puse în car două topoare de dimensiuni 
diferite, strânsură pentru boi, iar în traista-i personală nişte turte 
coapte pe plită şi jumări; se aruncă în car, dădu bici boilor şi, 
înainte de răsăritul soarelui, ajunse la groapa Cazacului. Aici ştia 
Teofil că se găsesc lemne de fag şi carpen bune pentru foc. În 
această groapă, spunea baba Doanca, au avut loc cele mai 
tandre, crude şi fierbinţi întâmplări de amor şi violenţă în timpul 
ultimului Război Mondial. Soldaţii ruşi, nemţi dar chiar şi români, 
de mai trăiesc, îşi amintesc şi acum, zicea bătrâna, de cele mai 
bune, nebune, iubite şi neiubite întâmplări de dragoste şi moarte 
petrecute în acest loc. Dar şi astăzi, la vreme de iarbă bună de 
coasă şi de tei înflorit, mai sunt unii din sat care îşi potolesc jarul 
dragostei lor, ducându-se în pelerinaj la groapa Cazacului. 

Până la amiază, carul era plin cu lemne lungi de 4-5 metri, 
cam de grosimea genunchiului şi a gleznelor de femeie. Teofil, 
din partea de către om a carului (cea stângă), îndemna boii s-o 
pornească spre casă. Dar carul parcă avea roţile pătrate. Omul 
mergea când într-o parte a carului, când în alta, strigând la boi, 
mai folosea şi biciul, dar, deşi animalele, de altfel bine îngrijite şi 
blânde, se încovoiau în jug, carul se încăpăţâna să nu se 
clintească. Teofil, în această situaţie, asemănătoare cu altele 
din trecut, îşi zise: „oriunde se află amarul, vei găsi şi dulcele; 
cum este cineva înăuntru, aşa judecă lucrurile şi în afară”. Se 
îndreptă apoi spre sat pentru a-l ruga pe Franţ, un bun megieş, 
săritor şi harnic, să-i vină în ajutor cu tractorul. Întorcându-se la 
groapa Cazacului, nu le venea a crede ochilor ce văd: boii, 
mânaţi parcă de o mână nevăzută, veneau spre casă, trăgând 
în urma lor carul plin cu lemne, care, ceva mai înainte, cu niciun 
chip nu vroia s-o ia din loc... 

 

* 
Referitor la scriitori, la relaţiile şi ambianţa dintre ei, un 

confrate spunea că ar fi dorit să trăiască în perioada interbelică. 
Atunci, crede congenerul meu, gradul de onestitate, 
respectabilitate şi recunoaştere a valorii, era mult mai evident în 
comparaţie cu ce se trece, petrece şi se întâmplă astăzi. Îl anunţ 
postbelic, pe această cale cronicărească, chiar dacă şi eu sunt 
un emotiv şi un neoromantic, că se înşeală. Îmi susţine afirmaţia 
de mai sus Octav Şuluţiu. Iată ce a consemnat autorul 
Ambigenului în jurnalul său, în ziua de 3 mai 1936: 

„Alegeri la S.S.R. Dată memorabilă. Am fost acceptat 
membru. Din 75 de votanţi m-au şters la listă... 13. Am va să 
zică 13 duşmani. Sau oameni care nu mă cunosc. Dar cine 
m-a şters? Pe Gh. Adamescu l-am văzut când mă ştergea. 
M-a mai şters sigur Octav Dessila şi Anton Holban... Am 
avut 56 de voturi. Frumos! 

Tot acuma a căzut K.K. Kiriţescu, cu 26 de voturi pentru şi 
49 contra. A avut impertinenţa acest măgar, care a dat numai 
lovituri literaturii, să ceară admiterea în S.S.R. Dar a căzut. 
Ceea ce m-a bucurat mai mult decât alegerea mea. M-a 
bucurat că scriitorii au dovedit totuşi demnitate refuzând dintre ei 
pe falsul moralist atentator la literatură… 

E. Lovinescu venise şi el la vot, ceea ce n-a făcut niciodată. 
Mi-a spus: «Ei, Dom’Şuluţiu, pentru Dumneata am venit, să te 
votez!» Toţi se mirau şi se-ntrebau ce simpatie [are]. De fapt 
misterul era simplu de dezlegat: un telefon al lui Kiriţescu. 
Lovinescu e bun prieten cu Kiriţescu şi îi e îndatorat cu diferite 
chestii: numirea în comisiile de bacalaureat etc... Venea să-şi 
plătească poliţa. Dacă prieteneşte e frumos, ca gest de 
solidaritate scriitoricească însă... 

Toate mormintele Egiptului s-au deschis pentru a-şi 
trimite mumiile să-l voteze pe Kiriţescu. Au venit: Petre 
Dulfu, Maica Smara...” 

Încă o dată se adevereşte proverbul latin Nihil novi sub sole. 
 

* 
A ajuns la mine, deşi mai târziu, volumul Poeme fără mască 

al regretatului Emil Iordache. Este o carte a unei singurătăţi lirice 
asumate şi a emoţiilor netrucate. Elaborarea, programarea şi 
tuşele caznelor nu transpiră deloc din paginile cărţii. Atât în viaţă 
cât şi în operă, acest scriitor, din câte l-am cunoscut eu, nu a 
împrăştiat cenuşa disimulării. Emil Iordache, un bun cunoscător 
şi traducător al marilor scriitori ruşi (poeţi, dramaturgi, prozatori), 
a asimilat şi învăţat de la ei că emoţia, dacă nu germinează în 
operă, aproape totul este prolix, în atari situaţii, uscăciunea şi 
cerebralitatea deloc anevoios se strecoară în text. Prin celulele 
secrete ale insomniei, verbul poetului pendulează între sacru şi 
profan, stimulând biocurenţii unui captivant şi autentic 
biografism liric. Această carte, pentru cei care nu l-au citit şi 
cunoscut până în prezent pe autor în cheie poetică, ne convinge 
de întâlnirea cu o frumoasă, tonică şi reconfortantă lectură. 

 

Nicolae PANAITE 
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moartea statuilor 
(urmare din pagina 1) 

 

Dacă elevi candidați la Bacalaureat scriu că „versul «De 
la străbunii mei până la tine» explică distanța în km. care 
există între rudele sale ce trăiau undeva la țară”, ori 
„Lucian Blaga a știut să-și folosească calitățile și azi îl 
sărbătorim pe bancnota de 200 lei. Este una din cele mai 
mari bancnote românești și a fost răpusă doar de 500 de lei 
cu Eminescu care a fost artist”, este limpede care-i sistemul 
de valori ce-i reprezintă și n-ai la ce să te mai aștepți de la 
niște fluieră-vânt încă și mai inculți. N-aș crede că 
Delavrancea a fost dat jos de pe soclu după ce furul ar fi citit 
opiniile critice ale unor hiper-esteți ce-l consideră scriitor 
„depășit”, dar sunt sigur că într-un climat de mai mare 
respect pentru tezaurul cultural constituit prin veac, gândul 
rău pus statuilor ar tremura și s-ar stinge...  

 

Banii primiți pentru rămășițele statuilor (3.000 lei) 
derbedeii i-au cheltuit într-o noapte-două, tot prin baruri! 
Timorate, familiile nu se implică („E major!”), dacă nu cumva 
îi și sprijină în hoțomănii. Școala ieșind din ecuație, în sarcina 
televiziunilor a rămas înfiriparea pospaiului educațional apt cât 
de cât să convingă că în afara „lovelelor” și „gagicilor” există și 
altceva, mult mai profund și mai temeinic: o patrie, un neam, 
înaintași, strămoși, modele, eroi, principii, sentimente, 
recunoștință, obligații morale. Iar televiziunile... Din păcate, nu 
putem arunca întreaga vină în cârca celor doi potlogari. La 
centrele de preluare Remat s-a știut prea bine, din totdeauna, de 
unde pot proveni țăndările de bronz oferite spre vânzare (de 
altfel, s-a și putut reconstitui... o ureche a lui Delavrancea), 
acolo se cunoaște făr-de îndoială proveniența bulgărilor de 
fontă rezultați din spargerea capacelor de canal, ori cuprul scos 
din cablurile CFR. Cele trei busturi au fost smulse de pe socluri 
de-a lungul unei întregi săptămâni – vreme în care nimeni n-a 
sesizat lipsa vreunei statui! Derbedeii au cărat prada în trei 
nopți diferite, cu trei taxiuri la fel de diferite.  

 

Ce-o fi crezut șoferul chemat în toiul nopții, la o ieșire 
dosnică a grădinii Copou, când i se încarcă în mașină ditamai 
statuia de 100 kg.? Nu-i și el complice? Dar părinții, vecinii, 
amicii din cartierele în care busturile au fost zgomotos mărunțite 
cu barosul, n-au avut și n-au nimic de spus? Cine-i răspunzător de 
nefuncționarea camerei de luat vederi ajunsă simplu obiect de 
decor la intrarea în grădina Copou? Prea multă lume-i implicată 
direct sau indirect, așa încât acuza rănește întregul oraș. Faptul că 
Marius Constantin Falotă și Andrei Dumitru Crețu (iată eroii 
timpului nostru!) au fost repede prinși e-o meritată bilă albă în 
contul Poliției ieșene, dar busturile nu mai pot fi reconstituite. Iar 
două dintre ele sunt monumente istorice! Dacă vreun descreierat 
ar tăia Teiul lui Eminescu, prea mult nu ne-ar încălzi de va fi 
repede prins. Pedepsele sunt otova, ori furi de pe domeniul public 
un coș de gunoi, ori o statuie, tot pe-acolo te încadrează 
legiuitorul; cel mult circumstanțe agravante și-atât. N-are nimeni 
curajul, în veacul XXI, să sugereze recurgerea la o sancțiune 
medievală: furii, închiși în cuști, să fie expuși o vreme în locul 
statuilor dispărute! 

PODUL DE LA PARTERUL STRĂZII LĂPUȘNEANU 
Aurel BRUMĂ: Există un miraj de care ne atingem cu 

delicată bucurie: cel al sipetelor, al lăzilor îmbumbate, cu 
armătură de Brașeu, al cutiilor de carton ceruit de parcă însuși 
timpul și-a topit lumânarea deasupra. Mirajul podurilor, mai 
ales cele aparținătoare caselor bătrânești, caselor boierești. O 
altă minune, superbă minune cu unicitate ieșeană, este Podul 
coborât la parterul Străzii Lăpușneanu. Acest pod cu nenumărate 
amintiri așezate pe amprenta lucrurilor, înscrisurilor de vechime, 
vechimea însăși putând fi pipăită, mirosită, restaurată pe 
fractaliile poveștii mereu diferite de la un ochi la altul, de la o 
experiență la alta. Poate de aici, din această provocare 
oarecum poematică, s-a născut pasiunea profesionalizată a 
domnului obligat printr-un pariu să poarte zilnic haină sau 
bluză sau cămașă sau pantaloni ori ghete roșii. Mai are de 
suferit doi ani de om la roșu și miza pariului va adăuga nu atât 
câștigul material cât, mai ales, victoria unei încăpățânate 
neabdicări de la propriul cuvânt. Dumitru Grumăzescu este 
spurcat prietenește cu atribute de care nu se mai sperie, ba 
chiar se amuză: metaforist, colecționar, negustor, patron, 
anticar, președinte și iar președinte ca să nu fie acuzat de 
filantropii necuvenite branșei. 

Dumitru GRUMĂZESCU: Dragă prietene, ai uitat esența: 
sunt om al Ozanei lui Creangă, un împătimit al poveștii cu miez, 
că nuca seacă nici nucă nu se poate numi. Rostogolit prin viețile 
atâtor oameni am strâns un ghem imens de întâmplări de nu-mi 
ajung câteva vieți să le depăn. Și le pun în lucru fiindcă, zic eu, 
harul unui om de a face ceva este dat de la naștere. La mine e cu 
folos, alții știu ei ce și cum. Dar dacă mai ești și conștient de 
valoarea ta, de ce trebuie să lași în urma ta... Și fiindcă mă tot 
întrebi și tot îți răspund de câteva zeci de ani, adunat și pieptănat, 
mă face să cred că tot ce am construit eu nu a fost o lucrare de 
unul singur ci dimpreună cu toți cei care m-au iubit, m-au înțeles, 
m-au încurajat, m-au apreciat dar, în măsură egală, și împreună 
cu toți cei care nu m-au iubit, nu m-au înțeles, nu m-au încurajat 
și nu m-au apreciat. Și pe reversul aparent nepotrivit așez obligata 
încăpățânare de a face ce trebuie, cum trebuie și cât trebuie pentru 
a-mi convinge neprietenii că sunt bun, că mă ridic peste valoarea 
desconsiderărilor lor. Iar viața mea de anticar a început de la 
Eminescu. Plecând pe urmele lui – ce aventură superbă – am 
ajuns să descopăr lucruri extraordinare la care s-au adăugat și alte 
efigii, alte obligații asumate pe parcurs. Iar totul a venit din 
iubire, de am ajuns să fiu cel care se îndrăgostește de ceva sau 
altceva și de zece ori pe zi.  

Dacă găsesc o cutie de chibrituri, un alt obiect care îmi 
spune ceva, o poveste poate invizibilă altor ochi, mă bucur și 
devin fericit. 

– Dincolo de stricnelele bășcălioase ale unor gazetari, crezi 
că asiguri pe deplin temei toate, dar toate cutumele impuse nu 
meseriei, nu serelisticii, ci profesiunii, artei de anticar – 
anticarist? Că ai ajuns să deții secretul armonizării eseistice a 
necesarului (negustoria) cu eseul (povestea)și enciclopedia (o 
altă gaură neagră a timpului de viețuire)?  

– Obligatoriu un anticar, profesionistul de care vorbeai, 
trebuie să fie și enciclopedist, un precursor special al lui Google. 
Este obligat la asta de oamenii care așteaptă ambalajul acela 
virtual al informației și, uneori, însăși informația este cea care 
„vinde” obiectul. Pentru că informația satisface povestea 
cumpărătorului, orizontul lui de așteptare. Anticarul scormonește, 
caută, asumă fără odihnă alte și alte informații. Uite: cartea. 
Trebuie să-i cunoști istoria, vitrina lumii în care a apărut și dacă 
ai avut șansa să pipăi câteva capodopere ale domeniului, 
ferecăturile, spre exemplu, cărturarii deschizători de taine, de 
drumuri puțin umblate, atunci ești robit prin pasiune anticăriei. 
Eu sunt printre puținii care au avut marea șansă să fie discipoli ai 
lui Radu Sterescu: cărturar, bibliotecar, anticar al Curții Regale. 
Mentorul. Mentorul contează în viața fiecăruia. 

– Și uite că-mi revine din serialul dialogurilor noastre despre 
Japonia gestul, uimirea ochilor de anticar japonez la atingerea 
profesionistului venit din Iașul românesc, dintr-un spațiu pe care 
unii abia că-l ating și habar nu au că și există. România se 
construia în mentalul aceluia din respect, admirație și plusul de 
informație pe care îl primea la el acasă.  

– Mulți călătoresc, puțini văd. 
 

Eu am avut șansa să fac expoziții Eminescu la Consiliul 
Europei, la Strasbourg, la Bruxelles – la Parlamentul Europei, 
mereu invitat, încurajat de mari personalități. Am ajuns și în 
Japonia datorită fiicei mele. Am vizitat Tokio, am urcat pe Fuji, 
la 2.220 de metri. Peste tot am întâlnit oameni de care m-am legat 
în prietenie. Uite, deasupra norilor, alături de o familie din Praga, 
le-am construit dorința de a veni în România. Și anual cehii ajung 
aici, la Iași,  un altfel de Fuji, spiritual, văzut, simțit de aceia mult 
mai profund decât majoritatea viețuitorilor autohtoni. Cât despre 
anticarul japonez, acela a rămas uimit de complexitatea 
domeniilor asumate de mine, un breslaș român, spre deosebire de 
ei, unde specializarea este strictă: carte-carte, obiecte tradiționale 
japoneze – obiecte tradiționale japoneze, porțelan-porțelan, păsări 
împăiate – păsări împăiate, bronzuri – separat, icoane, tablouri 
iarăși separat. Și de-al naibii am vizitat câte anticariate s-a putut și 
am reușit la examenele la care nimeni nu mă obligase. 

– Plus parcursul diplomatic. Cel asumat, fără obligații.   
– Am ajuns acolo în preajma lui 1 Decembrie și am fost 

invitat la Ambasadă, unde am avut un recital de poezie 
românească. Dar marea bucurie a fost să întâlnesc și să cunosc 
preotul care, într-o Japonie fără nici o biserică de-a noastră, avea 
misiunea de a coagula un centru de închinare și rugăciune acolo. 
Ne știam demult, mi-a spus, fiindcă iubitor fiind al lui Eminescu, 
se atinsese de prezența și de preocupările mele. 

– Într-un Iași încă simțit ca o capitală culturală a românilor, 
punctul zero l-aș așeza, chiar greșind, aici, pe Strada 
Lăpușneanu, poate alături de Galeriile Anticariat, fiindcă, cum 
spunea și scria un împătimit cercetător al adevărurilor netrucate, 
fiecare centimetru de stradă oferă șansa scrierii a sute și sute 
de pagini. Cercetătorul, scriitorul plecat în Arhivele Raiului, 
se numea Ion Mitican. Iar în răscrucea intimă a Galeriilor, 
an de an, de mulți ani, personalități distincte ale culturii și 
civilizației române și nu numai își asumă obligația de a fi 
prezente în varii forme. 

 – Dacă dăm la o parte colbul vremii și răsfoim cu pioșenie, 
respect și atenție cartea domnului Mitican, Strada Lăpușneanu, 
se adeverește că pe această stradă a fost frământată, gândită, nu 
doar istoria Iașului, ci a Țării. Aici s-a aflat Cuza, aici s-au 
fotografiat uluitoarele personalități ale clasicismului românesc –  
Eminescu, Creangă, Alecsandri, Caragiale și nu numai – la 
Atelierul Nestor Heck. 

 

(continuare în pagina 20) 
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ASR Principele Radu prezintă cartea 
dedicată MS Regina Ana 

Doi poeți (rătăciți!) printre poetaștri Gyuri Pascu „ajutor de 
librar” la editura fostei soții  
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CCRROONNIICCAA  ••  AACCTTUUAALLIITTĂĂŢŢII  

 

Mergând spre Fălticeni, în această perioadă în care Londra 
sărbătoreşte, cu o mare desfăşurare de forţe şi cu multă grijă pentru 
fiecare amănunt, împlinirea a 150 de ani de la intrarea în funcţiune 
a metroului său, primul metrou din lume, mă gândeam cât de 
interesant şi de îmbietor ar fi pentru un sucevean, pentru turistul 
român şi de peste hotare, un panou care să-i aducă aminte sau să-l 
informeze că la Fălticeni, cu două decenii mai târziu, în 1883 (în 
mai vor fi 130 de ani!), avea să vină pe lume Dimitrie Leonida, cel 
care, în 1908, încă student, va realiza proiectul ,,Metropolitanului” 
din Bucureşti, al celui dintâi metrou românesc. Şi că poate afla mai 
multe despre acest inginer de excepţie, ieşit parcă din cărţile lui 
Jules Verne, la Galeria Oamenilor de Seamă din Fălticeni. Mă 
întrebam, de asemenea, cum ar fi dacă suceveanul, românul, 
străinul, oaspetele meleagurilor noastre, ar fi înştiinţat, mergând 
spre Fălticeni, pe fundalul atâtor informaţii despre desfăşurarea, în 
februarie, la Rio de Janeiro, a celui mai celebru carnaval de pe 
mapamond, că unei familii originare din Fălticeni îi aparţine şi 
sculptorul care a realizat chipul Mântuitorului din uriaşa statuie 
care străjuieşte metropola braziliană. Şi, desigur, că poate afla mai 
multe despre această familie făcând un popas la Galeria Oamenilor 
de Seamă, unde ar găsi, să zicem, o expoziţie de fotografii pe 
această temă, a carnavalului, a familiei artistului, a destinului 
aparte al sculptorului Gheorghe Leonida, laureat al unor 
importante premii la Roma şi la Paris, care avea să se stingă din 
viaţă înainte de a împlini 50 de ani, căzând de la înălţimea casei 
unde urcase să culeagă flori de salcâm, după ce talentul său de 
portretist îl urcase şi continuă să îl ţină, acolo, cel mai sus, pe vârful 
muntelui Corcovado, în măreţia lui Christos Redemptor. Şi şirul 
gândurilor, al întrebărilor, al închipuirilor ar fi putut continua cu 
mult mai lung decât numărul kilometrilor dintre Suceava şi 
Fălticeni. Fiindcă pentru fiecare an, pentru fiecare anotimp, pentru 
fiecare lună, în tezaurul de personalităţi al municipiului Fălticeni se 
află cel puţin una care, pe lângă propria sărbătoare, se regăseşte cu 
o prezenţă, o contribuţie, un paralelism, în marile sărbători ale 
lumii. O putem descoperi în cărţile lui Eugen Dimitriu, care, după 
părerea mea, ar trebui să se găsească nu doar în biblioteca fiecărui 
fălticenean, ci şi pe biroul primarului, al tuturor consilierilor 
municipali, şi pe masa de lucru a fiecărui intelectual fălticenean, 
care să le deschidă zilnic întrebându-se ce fire, ce personalităţi 
leagă aşezarea de restul lumii şi pot constitui urzeala unor 
evenimente, ale unor manifestări care să întărească această 
legătură, să o fructifice, să o pună în lumină. Ceea ce vreau să spun 
în continuare este de domeniul evidenţei: fiind un lux pentru 
municipiul Fălticeni, raportat la posibilităţile sale economice, 
Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” nu face nici pe departe figura unui 
tablou de valoare rătăcit într-o magazie sau pus pe peretele unei 
bucătării. Este o valoare care îşi intensifică strălucirea într-un bogat 
buchet de valori artistice, culturale, spirituale. Problema care 
trebuie să ne frământe, să ne preocupe şi pe care trebuie să o 
rezolvăm este, după părerea mea, a vizibilităţii lor şi, implicit, a 
vizibilităţii creaţiei irimesciene. Acum câteva zile, un realizator TV 
saluta apariţia, în holul Prefecturii Suceava, a unei lucrări de 
Irimescu, o adevărată surpriză, spunea, între atâtea porţi 
bucovinene, întrebându-se cum ajunsese acolo. Sper că doar graba 
nu-i permisese tânărului jurnalist să observe înscrisul care 
precizează donarea acestei ,,Maternităţi” de către Maestrul Ion 
Irimescu, în 1999, instituţiei. Eu nu am citit recent acel înscris, 
deoarece nu am trecut de câteva luni pe acolo, însă sper  că el 
există într-adevăr şi că este însoţit, într-un fel sau altul, şi de o 
invitaţie la Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” din Fălticeni. Să revin 
însă, într-o scurtă paranteză, la porţile bucovinene. Cu scurt timp în 
urmă, exprimându-mi nedumerirea că Marin Gherasim, deţinătorul 
celei mai înalte distincţii de care a avut parte un pictor român, 
acordată la Salonul Artiştilor Francezi, de la Paris – care a 
încununat cu medalia aur minunatele tapiserii ale marei noastre 
artiste Cela Neamţu – nu este cetăţean de onoare al oraşului său 
natal, Rădăuţi, mi s-a răspuns cu mâhnire că, în schimb, a fost 
acordat acest titlu autorului ciorbei rădăuţene. Eu cred că şi ciorba 
rădăuţeană, şi cobza de păstrăv, şi alaiurile de Anul Nou, şi 
bundiţele cu dihor, şi dansurile, şi cântecele noastre merită preţuire 
şi recunoaştere. Şi în general au parte de această preţuire şi 
recunoaştere, sunt considerate reprezentative şi chiar sunt preferate 
la ieşirile noastre peste hotare. Dar dacă un dans popular poate fi 
moştenit, dacă un cântec poate fi învăţat, aşa cum poate fi învăţată 
şi transmisă reţeta unei delicatese sucevene, un scriitor adevărat, un 
artist plastic, reprezentanţii creaţiei culte, chiar dacă au discipoli, 
chiar dacă fac şcoală, sunt fiecare în parte un unicat. Ion Irimescu 
este irepetabil, cum irepetabili sunt Cela Neamţu, Ion Grigore, 
Costin Neamţu sau Grigore Ilisei, ca să mă refer doar la câţiva 
dintre prietenii şi admiratorii statornici ai Maestrului, niciodată 
descurajaţi de zăpezi şi distanţe când a fost vorba să-i fie aproape la 
sărbători, la despărţire şi la calde evocări postume. Ceea ce vreau 
să ne reamintim este de mult ştiut: nu oricare aşezare, nu multe 
aşezări au norocul municipiului Fălticeni de a avea o salbă 
neasemuită de personalităţi dintr-o uluitoare diversitate de domenii. 

 

Şi chiar niciun oraş din Europa, poate cu o singură excepţie, nu 
are norocul unei asemenea colecţii de autor cum este donaţia Ion 
Irimescu, un artist mare cât veacul pe care l-a marcat cu amprenta 
harului său inconfundabil. Mai mult, ca o piatră preţioasă în montura 
fină, rafinată, care o pune cel mai bine în valoare, creaţia irimesciană 
are parte de palatul pe care îl merită, deoarece, ne atrăgea atenţia la 
redeschiderea Muzeului arhitectul Ovidiu Alexievici, construcţia 
care a aparţinut boierului Costache Forăscu face trecerea de la conac 
la palat şi are mari asemănări cu Palatul lui Alexandru Ioan Cuza de 
la Ruginoasa. Totodată, Ovidiu Alexievici, arhitectul restaurării 
edificiului, a vorbit atunci despre realizarea integrală a Muzeului, mai 
exact despre integrarea arhitectonică în aerul acestuia a clădirii în 
care se află spaţiul muzeal al locuinţei Maestrului şi spaţiul 
expoziţiilor temporare, precum şi a Sălii Pictor ,,Aurel Băeşu”, ca 
despre un imperativ al perioadei imediat următoare. Să ne gândim şi 
la posibilitatea realizării unei copii a atelierului său de la Bucureşti, 
din Pangratti. Sunt, într-adevăr, multe lucruri de făcut, dar eu vreau 
să mă reîntorc la ceea ce ar trebui să reprezinte preocupările imediate 
ale autorităţilor locale şi judeţene, întrebându-mă şi întrebându-vă pe 
câte din drumurile care duc spre judeţul Suceava şi spre Fălticeni, 
Muzeul de Artă ,,Ion Irimescu” este anunţat ca un obiectiv turistic de 
rang european, cu totul aparte? Nu mă pricep la condiţiile în care un 
consiliu local, o primărie acordă unei firme dreptul de publicitate, dar 
cred că ar trebui condiţionat de cel puţin un panou cu Muzeul de Artă 
,,Ion Irimescu”. Dacă Cetatea de Scaun a Sucevei sau celebrele 
noastre mănăstiri există demult în mentalul colectiv ca deosebit de 
interesante şi de atractive, unele dintre ele fiind valori patrimoniale 
ocrotite de UNESCO, Muzeul nu are încă nici pe departe vizibilitatea 
pe care o merită. Or, în acest moment, pentru judeţul Suceava, nu 
mai vorbim de Fălticeni, Muzeul reprezintă vârful creaţiei culte cu 
care sucevenii pot ieşi în lume şi pot aduce lumea la ei acasă. Şi 
apropo de UNESCO, cât uliţa Rădăşenilor mai există, măcar parţial 
cum a fost, cred că ar trebui studiată cu toată seriozitatea posibilitatea 
propunerii ca această stradă, dacă nu chiar această aşezare plină de 
muzee, de case memoriale, să devină în ansamblul ei un perimetru 
ocrotit de UNESCO. 

Redeschiderea, în excelente condiţii, a Muzeului a atenuat în 
memoria noastră tristeţea cu care Maestrul urmărea de la fereastra 
micuţului său atelier învechirea schelelor pe clădirea îngheţată în 
stadiul de şantier. Acolo, Sus, ar putea să fie bucuros şi probabil este, 
cu siguranţă însă nu pe de-a-ntregul. Cealaltă mare dorinţă, 
transformarea Muzeului în Centru Cultural Naţional de Studii şi 
Creaţie nu a prins încă viaţă. De două ori, am asistat la promisiuni la 
înalt nivel făcute în acest sens. O dată de 9 mai 2003, la Centenarul 
Maestrului, Ion Iliescu, preşedintele de atunci al României, i-a dat 
asigurări în acest sens, iar un an mai târziu, la aniversarea Maestrului 
la 101 ani, mai exact pe 28 februarie 2004, ministrul Culturii, Răzvan 
Theodorescu, a anunţat-o ca pe un fapt împlinit, dar din păcate 
documentele care să o ateste nu au mai apărut niciodată.  

Clasic, modern, clasic şi modern, Ion Irimescu este indiscutabil 
artă şi valoare, artă de valoare, independent de, să zicem, procentele 
alocate clasicităţii sau modernităţii, dar nicidecum indiferent la 
atenţia, cercetarea, dezbaterea, judecata critică. De la privirea care 
stăruie pe o lucrare sau alta până la studiul care o are în centrul ei, 
actualitatea creaţiei irimesciene se află în mâinile noastre. Îi prieşte 
interesul pe care i-l acordăm, efortul pentru cunoaşterea, pentru 
vizibilitatea ei. Într-o înţelegere în care cred cu putere, a turismului 
cultural ca viitorul cel mai posibil şi mai prosper al municipiului 
Fălticeni, instituţia Irimescu este motorul care poate să-i accelereze 
venirea, într-o conlucrare armonioasă a tuturor celor care doresc şi 
se implică efectiv în punerea în lumină a extraordinarului tezaur al 
aşezării lor. Cu toţi sucevenii care pot şi vor să facă ceva pentru 
capitala lor culturală şi pentru cea mai de seamă instituţie a ei, 
instituţia Ion Irimescu. De la preşedinte de consiliu judeţean, 
prefect, de la primar şi membri ai consiliului local până la ministrul 
Culturii, la cadrul didactic  care le predă elevilor lecţia Fălticenilor 
ca pe o pagină din istoria culturală a României, şi la tinerii care îi 
pot duce imaginea  şi povestea pe drumul lor, la pas, spre Gibraltar 
şi oriunde în lume.  

Doina CERNICA 

„SUB CUPOLA 
CUVINTELOR” 

 
 

Luni, 18 martie 2013, Sala de Arte „Elena 
Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera” din 
Suceava a adunat forţe scriitoriceşti importante, 
„Sub cupola cuvintelor”, la deschiderea festivă a 
Cenaclului Literar „Mihail Iordache” al Societăţii 
Scriitorilor Bucovineni. Apărut, după opinia 
iniţiatorului, poetul Ion Cozmei, vicepreşedinte al 
SSB, ca o necesitate vitală de comunicare, 
cenaclul, structurat în patru secţiuni,  îşi propune 
să adune în jurul aceleiaşi mese voci aspirante şi 
consacrate, singurul criteriu fiind cel al valorilor 
autentice. 

Întâlnirea a fost marcată de prezenţa 
Consulului General al Ucrainei la Suceava, 
Excelenţa Sa Vasyl Boiechko, ce a însoţit o 
delegaţie ucraineană, din care au făcut parte, 
între alții, Ivan Draci, poetul naţional contemporan 
al Ucrainei şi artista emerită Lesia Gorova. 
Oaspeţii, care au participat sâmbătă şi duminică 
la manifestările în cinstea lui Taras Şevcenko, au 
reliefat legătura statornică între cele două culturi, 
română și ucraineană, cu o proaspătă emblemă 
în excepţionala traducere a „Cobzarului” lui 
Şevcenko, datorată lui Ion Cozmei. Totodata, ei  
l-au felicitat pe traducător cu prilejul zilei de 
naștere, oferindu-i diplome și cadouri simbolice. 
Li s-au alaturat poetul Vasile Tărâţeanu, prof. 
Vichentie Nicolaiciuc, prof. Kolea Kureliuc (din 
partea Uniunii Ucrainienilor din România), criticul 
şi istoricul literar Nicolae Cârlan (în braţe cu deja 
faimoasa Literatura română de azi. Poezia. 
Proza, a lui Ioan Holban), Emil Ianuş (ce nu a 
scăpat prilejul de a dărui spini ritmaţi şi rimaţi, cu 
verva-i caracteristică), Mihai Sultana Vicol. 

Cenaclul „Mihail Iordache” a fost deschis cu 
o lectură publică a poeţilor membri ai USR, 
filiala Bacău. Moderaţi de preşedintele filialei, 
Calistrat Costin, şi-au împletit vocile şi versurile 
Carmen Veronica Steiciuc, Viorica Petrovici, 
Elena Maria Cuşnir, Doina Cernica, Liviu 
Popescu, Constantin Severin (Suceava), 
Calistrat Costin şi Ioan Prăjişteanu (Bacău), la 
care s-au adăugat Vasile Tărâţeanu, Ilie Tudor 
Zegrea şi Simion Gociu, de la Cernăuţi, Emilian 
Marcu şi Daniel Corbu, din Iaşi. 

Ispititoare, savuroase şi înţepătoare au fost şi 
replicile schimbate... pe deasupra poeziilor, intre 
Daniel Corbu si Calistrat Costin, având ca subiect 
(spinos) migrările, recente sau anterioare, din 
filiala USR Iași în cea de la Bacău, poveste 
veche, de povestit arar... 

În prezența doamnei Rodica Iordache, poeta 
Carmen Veronica Steiciuc, președinta SSB și 
sufletul întregii reuniuni, a adus un omagiu și a 
schițat un portret profesorului şi criticului literar 
Mihail Iordache, unul din cei care au reînviat 
Societatea Scriitorilor Bucovineni şi primul 
redactor al revistei „Bucovina Literară”.  

Gazdă perfectă, ca de obicei, Biblioteca 
Bucovinei nu şi-a dezminţit nici de această 
dată faima de organizator al unor evenimente 
culturale de ținută, alături de efervescenta 
Societate a Scriitorilor Bucovineni şi de Filiala 
Bacău a USR. O după-amiază emoţionantă, 
care a adunat un public receptiv la o întâlnire 
de suflet „Sub cupola cuvintelor”... (M.G.) 
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E ușor să-l acuzăm postum pe Liviu Rebreanu de un așa-zis 
„colaboraționism”, în sensul grilei de interpetare cu care se operează în 
asemenea cazuri (și) astăzi, în Franța, bunăoară, unde observatorii 
fenomenului reprezentat de anii 1940-1944, (“anii negri”) sunt intratabili 
cu toți acei intelectuali din Hexagon care au susținut activ ocupantul 
german. Rebreanu a dovedit și o doză de oportunism, dar e cert că 
anticomunismul său a fost mult mai puternic, acesta explicând (în cea 
mai mare măsură), activitatea lui de misionar cultural al statului român, 
în anii alianței noastre cu Reichul.  

Regimul Antonescu a abordat o politică suficient de pragmatică și 
de abilă față de scriitori, toate mărturiile epocii fiind unanime în a 
considera că oamenii de cultură au fost (în marea majoritate a cazurilor) 
tratați cu deferență de către Mareșal și echipele sale de guvernare. Liviu 
Rebreanu era, în acel moment, un scriitor extrem de cunoscut pe plan 
european, modernitatea formulei sale romanești impunându-l în mod 
evident. Moartea survenită în toamna anului 1944 l-a scutit de eventuale 
represalii postbelice, care s-au abătut peste mulți dintre colegii săi de 
breaslă. Dacă ar fi supraviețuit finalului Celui De-al Doilea Război 
Mondial, am fi asistat, poate, la un proces al lui Rebreanu, în cadrul 
căruia, i s-ar fi reproșat filo-germanismul, cu șanse mari de a fi interpretat 
în cheie filo-nazistă, acuzație, oricum, absurdă… 

 

Cristian SANDACHE 

 
  

  CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR  

Am rămas cu impresia, umblând prin 
noianul de „hârtii” ce ar putea constitui, la 
rigoare, o arhivă personală, că anul 1974 a avut 
pentru mine o semnificație aparte. Monografia 
M. Kogălniceanu istoric și „efigia cărturarului” 
V. Pârvan, comunicări la unele simpozioane de 
ținută academică și la un colocviu itinerant 
despre zona Maramureșului, constituie câteva 
din acțiunile ce ar putea fi luate în seamă. 
Ultima dintre ele, Maramureșul, model de 
cultură sud-est europeană, organizată în toamna 
lui 1974, mi-a dat ocazia să întâlnesc 
personalități interesate să cunoască mai de 
aproape acea zonă. Evenimentul s-a produs în 
cadrul unui program de relații româno-germane, 
conceput cu ani în urmă, pe seama acordului 
bilateral încheiat între România și R.F. 
Germania. La finele lui 1973, avea loc, la 
Freiburg, un colocviu dedicat lui Dimitrie 
Cantemir, iar textele respective s-au publicat în 
revista Dacoromania, scoasă acolo de Paul 
Miron, filolog român așezat în acel spațiu și 
animator al Societății Culturale „M. Eminescu”. 
Sub egida aceleiași instituții și cu sprijinul 
altora, el a organizat apoi un colocviu având ca 
temă cultura și civilizația maramureșeană. 

Era la început de toamnă (10-17 aug. 1974), 
cu soare încă puternic și câteva zeci de oameni 
ai cărții bucuroși de șansa ce li se oferea, de a 
cunoaște un spațiu cultural dintre cele mai 
spectaculoase. Lucrările propriu-zise au avut loc 
într-un imobil din Baia Mare, capitala regiunii, 
însă o bună parte din răstimpul acelei săptămâni 
a fost consumat în excursii ingenios exploatate 
pentru o cunoaștere directă și complexă, cu 
lămuriri de înaltă competență date de etnografii 
locului, P. Nistor și P. Dăncuș. Un etnolog de 
talie mondială, Petre Caraman, s-a pus la 
dispoziția grupului, pentru explicații savante la tot 
pasul și pentru o memorabilă conferință 
vesperală. Ținutul Marei și Izei revelau peste tot 
realități adânc simbolice. S-a întâmplat ca tocmai 
în acele zile să aibă loc, la Prislop, o sărbătoare 
populară ce aduna, tradițional, lumea din județele 
limitrofe, săteni în primul rând.  

Cu un asemenea prilej, l-am cunoscut pe 
muzicologul Harry Brauner (1908-1988), fratele 
celebrului pictor Victor Brauner, părtaș la studiile 
multidisciplinare întreprinse sub „bagheta” lui D. 
Gusti în lumea satului, dar și la o experiență 
carcerală, în lotul Lucrețiu Pătrășcanu. 

ASCULTÂND IARBA CUM CREȘTE.  
SECVENŢE ETNOMUZICOLOGICE 

Atunci, în 1974, nu cunoșteam însă acest 
„detaliu” biografic, deși trecusem, la rândul 
meu, printr-o asemenea experiență  („toutes 
proportions gardées”), astfel că eram în măsură 
să evaluez oarecum prestația respectivă. 

Peste câțiva ani, el a publicat o carte de 
eseuri, unică în felul ei, Să auzi iarba cum 
crește, în care a evocat, cu măsură și discreție, 
acea mirabilă săptămână maramureșeană, 
amintindu-i chiar, ilustrativ, pe Klaus Heitmann 
(Heidelberg) și P. Caraman (Iași), ca figuri de 
marcă ale colocviului, savantul român (atunci 
marginalizat cu totul) vorbind anume despre 
geneza porților monumentale din Maramureș1. 
Totul se lega, acolo, în simboluri și semnificații 
ce veneau din adâncă vechime, pe linia unei 
continuități demne de analiză, în aspectele ei 
istorice, ca și în cele contemporane. 

Cina oferită, într-o seară, de o familie din 
Dragomirești l-a impresionat pe muzicolog, ca 
parte a unei experiențe de neuitat. Se afla în acel 
grup (cam 60) și un cuplu exotic de teologi 
niponi (Minoru Nambara), venit din Germania, 
la invitația profesorului Miron, cu o anume 
sensibilitate pentru specificul culturii 
maramureșene, specific pe care (mi  s-a spus) 
avea să-l compare cu realitățile din patria sa. 

Modesta mea contribuție la acel colocviu s-a 
referit, în lipsa unei teme specifice, la „viziunea 
lui N. Iorga”, memorialist și critic al realităților 
curente din acea zonă la început de secol XX. 
Trecutul istoric și cultural era nespus de vizibil, 
atunci ca și acum, în Maramureș. O viziune 
dinamică putea fi desprinsă din textele marelui 
cărturar, decis în acei ani să dea seama, de visu, 
de întregul areal românesc. Oamenii, portul, 
felul de viață, obiceiurile îl interesau ca elemente 
ale unei unități etno-culturale mai profunde, 
explicate în orizontul duratei lungi2. 

Încheind paranteza maramureșeană, este 
locul să menționez un episod privind 
recluziunea silnică (1950-1962) a muzicologului 
Harry Brauner3, cel condamnat în „lotul 
Pătrășcanu” și ajuns, printr-o ciudățenie a 
destinului, să sufere, la Aiud, într-o celulă vecină 
cu aceea a poetului-filosof și publicist Nichifor 
Crainic (1889-1972), care avea să relateze 
episodul, la finele detenției, în memoriile sale4. 
Poetul compunea texte și le transmitea (ajutat de 
un comiliton) prin „morse” vecinului, pe care îl 
cunoscuse ca profesionist, iar muzicianul le 
prelua, compunea la rândul său melodii 
adecvate, în spiritul folclorului nostru, astfel că 
putem cunoaște azi o secvență memorabilă din 
creația carcerală5. Nu știam atunci, în 1974, că și 
Harry Brauner trecuse prin închisori, ca victimă 
colaterală într-un proces trucat, alături de 
pictorița Lena Constante, cea care avea să-i 
devină soție6. Am aflat, mai târziu, din literatura 
conexă, datele procesului și regimul de 
recluziune aferent.  

Din volumul Să auzi iarba cum crește, scos 
la Editura Eminescu, după un lustru de la 
amintitul „colocviu călător”, mi-am putut face o 
idee despre munca depusă între timp de 
muzicianul folclorist, volum recomandat 
călduros de istoricul literar Valeriu Râpeanu, 
atunci director, cu  inițiative îndrăznețe, al acelei 
edituri. Cu bun temei, el plasa cartea lui Harry 
Brauner „printre cele mai elocvente expresii ale 
criticii noastre de artă”, așezând-o „la confluența 
dintre o cultură pe cât de vastă pe atât de adâncă 
și a unei pasiuni care a devenit un sens al 
vieții”7. E o carte în care răzbat sevele tainice ale 
folclorului nostru, diseminate în câteva sute 
de pagini. Autorul caută a-și lămuri pe cât 
posibil „miracolul muzical al acestui 
binecuvântat pământ”8. 

El obține astfel un soi de „geografie 
muzicală” a spațiului nostru, ca în emisiunile 
radiofonice de la finele deceniului patru, proiect 
pe care a știut să-l continue și să-l împlinească, 
în pofida vicisitudinilor de tot felul, culminând 
cu elogiul creativității nordului carpatin. 
„Maramureșul! Cântecul maramureșean; picătu-
ră de viață, de apă vie. Folcloristul care a sorbit-
o cândva nu se va mai lecui. Nu se va lecui nici 
de frumusețea și plinătatea cântecului și nici nu 
va putea da uitării acea minunată mândrie 
legitimă a unui popor, care, prin cântecul său, 
prin sufletul său, rămâne neîntrecut deasupra 
veacurilor”9. Așa gândiseră și maeștrii săi, C. 
Brăiloiu și Béla Bartók, amintiți mereu în 
materia cărții, ea însăși un imn la adresa creației 
populare, așezat sub un titlu nespus de poetic. Să 
auzi iarba cum crește ar merita, desigur, o 
lectură mai aplicată. Am simțit nevoia să evoc, 
aici, oricât de sumar, acel moment, ca mod de a 
fixa numai o secvență semnificativă și pentru 
semnatarul acestui text. 

  Alexandru ZUB 
 
1 Harry Brauner, Să auzi iarba cum crește, 

București, 1979, p. 331-334: Un colocviu călător. 
2 Alexandru Zub, Le Maramures dans la vision de 

N. Iorga, în Dacoromania, ed. Paul Miron, III, 
1975/1976, p. 45-50; versiune românească în vol. de 
autor N. Iorga, studii și note istoriografice, Brăila, 
2012, p. 30-36. 

3 Cf. Cicerone Ionițoiu, Victimele terorii 
comuniste. Arestați. Torturați. Întemnițați. Uciși, 
Dicționar A-B, București, 2000, p. 260. 

4 Nichifor Crainic, Memorii, II, Pribeag în țara 
mea. Mărturii din închisoare. Memoriu − Răspuns la 
actul meu de acuzare, ed. Al. Condeescu, București, 
1997, p. 175-179. 

5 Idem, Șoim peste prăpastie. Versuri inedite 
create în temnițele Aiudului, București, 1990, p. 152-
165: cap. Colaborarea cu Harry Brauner. 

6 Cicerone Ionițoiu, op. cit., Dicționar C, 2002, p. 196. 
7 Harry Brauner, op. cit., coperta. 
8 Ibidem, p. 167. 
9 Ibidem, p. 407-408. 

întâlniri de destin 

LIVIU REBREANU ÎN ZODIA DICTATURILOR... 
 Erau doar iluzii... Scurta guvernare legionară (septembrie 1940-

ianuarie 1941) a fost un fiasco, emulii lui Codreanu fiind departe de 
grupul fondatorilor, masacrele orchestrate împotriva organizației, de 
către Carol al II-lea, dovedindu-se fatale. 

Scriitorul va constata repede că legionarii erau animați doar de 
gândul răzbunării, față de toți cei care-i persecutaseră în trecut, iar 
crimele și violențele pe care le-au inițiat în perioada în care s-au 
aflat la putere, l-au umplut de oroare. E explicabil, așadar, că la 
sfârșitul lui ianuarie 1941, după ce Ion Antonescu anihilase tentativa 
grupării condusă de Horia Sima, de a controla  întreaga putere în 
stat, Liviu Rebreanu s-a alăturat fără ezitare majorității cetățenilor 
români, care au aprobat acțiunea generalului. 

Anii 1940-1944 au consemnat o implicare tot mai activă a 
scriitorului în viața publică, în sensul susținerii cauzei Germaniei 
naziste, dar într-un sens eminamente cultural. Rebreanu a 
cauționat cu prestigiul său literar impresionant, o serie de 
manifestări care se doreau tot atâtea secvențe din ampla 
propagandă pro-germană orchestrată de către autoritățile 
statului român. Rebreanu va întreprinde numeroase călătorii în 
Germania, dar și în statele satelite ale acesteia, susținând 
conferințe menite a populariza cultura și civilizația românească. 
În ianuarie 1942, se va afla succesiv la Berlin, München, 
Stuttgart, Leipzig, Dresda, Gorlitz, Breslau, Viena. Ulterior, va 
conferenția la Zagreb, în capitala tânărului stat independent 
croat – creat cu largul concurs al Germaniei naziste și Italiei 
fasciste. Nu va ezita să viziteze și medii intelectuale din Italia, 
apoi va ajunge în Finlanda (alt stat aliat cu naziștii), pretutindeni 
fiind entuziasmat de primirea caldă și totodată de imensul 
respect cu care fusese primit. Era un adevărat ferment al politicii 
culturale de apropiere continuă a României antonesciene față de 
Germania, considerată pe atunci hegemonul Europei.  

Când regele Carol al II-lea al României e nevoit să părăsească 
țara, Liviu Rebreanu era un scriitor pe deplin consacrat, care se 
bucura de un succes de critică și de public incontestabil. În 1929 i se 
decernase Premiul Național pentru proză, iar în anul 1939 devenise 
membru al Academiei Române. În toamna anului 1940, schița în 
Jurnalul său, câteva tușe ale contextului istoric tensionat, prin care 
România trecea în acel moment. Generalul Ion Antonescu preluase 
puterea, fiind susținut  de către Mișcarea Legionară, grupare politico-
spirituală extrem de controversată. Prin structura și educația sa, 
Rebreanu se va dovedi ulterior apropiat modelului cultural german, 
matricea-i de transilvănean și fost cadru militar având o certă 
contribuție în această privință. O vreme a  evitat să se pronunțe public 
pentru o orientare politică sau alta, preferând să rămână, mai curând, 
un observator atent (și neliniștit) al fenomenului social românesc. 
Admitea că regele Carol al II-lea fusese un „om foarte capabil, cu 
scăpărări de geniu”, dar (alături de mulți alți critici ai suveranului) îl 
considera vinovat pentru faptul de a se fi lăsat influențat în mod 
repetat, de o șleahtă de „lingușitori abjecți”. 

Este evident că prozatorul nu a avut niciodată vreo afinitate cu 
legionarismul, dar în acele momente soluția gardistă părea a 
reprezenta unica soluție pentru o posibilă relansare a unei Românii 
crunt lovită de pierderile teritoriale recent suferite. Regimul lui Carol al 
II-lea simboliza eșecul total, fiind repudiat de imensa majoritate a 
opiniei publice românești. Diaristul Rebreanu scria, frământat și totuși, 
animat de mari speranțe: „Acuma avem România legionară. Să dea 
Dumnezeu să fie trainică. Dar trainică va fi numai dacă legionarii vor fi, 
într-adevăr, cum i-a dorit Codreanu: cinstiți, harnici, gata de jertfă. (...) 
E prima mișcare generoasă și eroică românească. Dacă va persevera 
și mai ales dacă va rămâne curată, poate să însemne cea mai mare 
întorsătură în istoria neamului, să creeze pe românul nou, care să 
refacă unitatea cea mare, atât de rușinos pierdută”. 
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întoarcerea  
  din drum  
a lui Cioran 

 
 

capăt de linie 
 

CEL MAI IUBIT 
DINTRE SCRIITORI 

 
N-am stat niciodată de vorbă cu Marin Preda, deşi s-ar fi ivit posibilitatea, în 

trecerile mele, fulgurante, pe la casieria Fondului Literar, situată în ... holul 
Editurii „Cartea Românească”. N-am avut şansa ca, măcar, cât adăstam acolo, 
„monşerul” să traverseze „rotonda”, spre /din biroul directorial... Regretul de a 
nu-l fi văzut viu –decât în diverse emisiuni tv – s-a supradimensionat când a 
venit vestea morţii sale neverosimile. Se-ntâmplă că, pe anumiţi oameni, 
apropiaţi, iubiţi, preţuiţi, îi credem nemuritori, cu atât mai mare fiind şocul 
„trecerii” lor fizice. Pe 21 mai 1980 eram în Bucureşti dar, chiar la ora  
înmormântării lui Preda, urcam într-un avion care mă ducea în (atunci) 
Cehoslovacia, la un festival de poezie. Pe aeroportul din Praga, primele întrebări 
pe care mi le-a pus Eva Strebingerova, translatora, au fost: „Ce mai e prin 
Bucureşti? Ce fac scriitorii?” „Tocmai l-au înmormântat pe Preda”, i-am spus. 
Traducătoarea – o fină cunoscătoare a literaturii române, cu stagii periodice la 
noi – a început să plângă. Aşa încât, cam la aceeaşi oră, Marin Preda era plâns la 
Bucureşti şi la Praga. 

Cărţile lui m-au însoţit, aşa zicând, de la tinereţe pân’la bătrâneţe. Din 
adolescenţă chiar, primele lui nuvele, sau romanul Moromeţii, citindu-le când 
aveam 14-15 ani... Nu-mi trecea prin cap, n-aveam idee că Întâlnirea din 
pământuri sau Desfăşurarea sunt „teziste”, chestie valabilă şi pentru 
(ne)sadovenianul Mitrea Cocor  şi-atâtea alte opere realist-socialiste... Noi (eu), 
în toate acele scrieri – de la şolohovianul Pământ desţelenit la vemgalanul 
Bărăgan, urmăream acţiunea (sărind, copilăreşte, peste „descrieri”), 
confruntările dure între personaje şi mai ales, şi mai ales scenele de dragoste... 
Tezele? Păi, la acea vârstă, nu ne obsedau decât tezele pe care le dădeam la 
sfârşit de trimestru sau de an… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şcoala, familia, literatura – te modelează, în rău sau în bine. Ceea ce 

şcoala şi literatura proletcultă îmi induceau era demontat, luat în derâdere 
acasă. Copil fiind, intrai într-o derută, nu mai ştiai cine-ţi spune adevărul. 
Şcoala era „sfântă”, dar şi familia era sfântă – cum aş fi putut să nu cred ce-mi 
spunea tata?! Însă şi ceea ce-mi spunea „tovarăşa” sau „tovarăşul” (diriginte/ 
profesor /director) păreau adevăruri absolute, cum să te îndoieşti de „tezele” 
lor?!  Sau de cele ale scriitorilor, puse la vedere, declarative, imperative sau 
insinuate printre rânduri?! Treptat, odată cu creşterea-n vârstă, cu intrarea în 
alte zări şi etape, cu oarecarea înţelepţire, simţi, vezi tu însuţi că ai trăit într-o 
mare minciună. Ei bine, dintre scriitori, Marin Preda a fost între primii care a 
spart acest tunel, a deschis falii spre adevăr. El, care crescuse în şi chiar 
contribuise la „desfăşurarea” acestui diabolic proces de întunecare, de 
convertire a omului de către om. În anii ’70 autorul Moromeţilor  devenise, 
cu-adevărat, cel mai iubit dintre scriitori. Atât scrierile, cât şi atitudinea lui se 
radicalizaseră, chiar dacă, tot printre rânduri, făcea mici concesii, aceasta 
pentru a putea trece prin furcile caudine ale cenzurii întregul. Ajuns la vârsta 
deplinei maturităţi creatoare, dându-şi seama că, pentru el, timpul nu (prea) o 
să mai aibă răbdare, purtând – fără morgă – aura unui clasic în viaţă, punându-
şi la bătaie autoritatea şi faima, risca şi sfida. Cel care, spre sfârşitul anilor ’50, 
scrisese Îndrăzneala, o nuvelă pe placul cârmuirii, în anii ’60-’70 „îndrăznea” 
să atace tabu-uri ale „epocii”, dogmatisme, conformisme, minciuni şi laşităţi, 
mutilări morale şi fizice, chiar crime care, toate, făceau parte din ceea ce a 
definit – cu o sintagmă intrată în conştiinţa publică – „era ticăloşilor”. În 
sens strict, această formulă se referea la perioada stalinist-dejistă, concesie 
făcută ca să-i apară romanul, al cărui titlu – Cel mai iubit dintre pământeni 
– ducea într-un homeric derizoriu sloganul (oare de cine inventat?) care-l 
ridica pe Ceauşescu la rangul de „cel mai iubit fiu al poporului”. Al 
popoului, ziceau oamenii subţiri. 

După întoarcerea lui Ceauşescu din China maoistă şi după celebra 
consfătuire de la Mangalia, care trasa „noua ordine culturală”, Preda a cerut 
– şi a obţinut – o audienţă la „titanul titanilor”(cum îl numea un scriitor 
ieşean), în timpul căreia i-a spus: „Dacă reintroduceţi realismul socialist, eu, 
Marin Preda, mă sinucid.” Nu s-a sinucis, dar nici acum, după 33 de ani, 
circumstanţele morţii sale nu sunt clare. Luat, periodic, în vizorul 
Securităţii, avea de tras şi ponoasele invidiei, chiar ale ticăloşiei unor 
confraţi. Periodic, Barbu et co. îl reclamau la „Şeful cel mare”. S-a ajuns 
până acolo încât Titus Popovici să-l pârască pe Preda că, aflat la Paris, la un 
congres al PEN-Clubului, n-a participat la lucrări, preferând să se 
întâlnească cu „transfugi” precum Emil Cioran, Virgil Ierunca, Monica 
Lovinescu... Pâră la care Ceauşescu ar fi răspuns sec: „Ce vrei să-i fac eu lui 
Marin Preda?”. Bilă albă pentru Ceauşescu. 

 

Activitatea politică a emigraţiei române din 
Franţa s-a înviorat odată cu declanşarea războiului 
rece, când autorităţile au devenit mai permisive. 

Iniţiativa a fost luată de exilul democratic, mai 
bine plasat datorită susţinerii oficiale din partea 
SUA (Marii Britanii, Franţei) şi resurselor avute la 
dispoziţie. Conducerea exilului democratic, 
Comitetul Naţional Român (preşedinte gen. N. 
Rădescu) a creat în 1948, la Paris, două organe de 
presă: ziarul (gazeta) „Uniunea română” şi revista 
„Luceafărul.” În martie 1949, E. Cioran este 
semnalat ca făcând parte împreună cu alţi adepţi ai 
dreptei (M. Eliade, C.V. Gheorghiu) din redacţia 
„Uniunii române” sub direcţia democratului N.I. 
Herescu. La gazetă colaborau şi  intelectuali 
aparţinând exilului democratic (Leontin 
Constantinescu, M. Răducanu, Corneliu Popescu). 

În revista „Luceafărul”, Cioran a publicat 
„Razne”. Se pare că, la început, munca lui M. 
Eliade şi E. Cioran la aceste publicaţii nu a fost 
doar pur intelectuală, ci a îmbrăcat şi aspecte fizice 
(împachetat, expediat publicaţiile) fiind numită de 
Eliade un „sport al rezistenţei româneşti.”  Cioran 
nu deţinea un loc de prim rang în redacţia 
(redacţiile) acestor publicaţii şi nici nu se manifesta 
deosebit de implicat în activitatea lor. Era probabil 
prins – captivat de redactarea volumului „Précis de 
décomposition.”  

Începând din 16 februarie 1949, în locuinţa lui 
Mircea Eliade şi apoi la cafeneaua „Corona” din 
Paris au loc „reuniuni de intelectuali” sau „întâlniri 
scriitoriceşti” la care au participat reprezentanţi ai 
dreptei politice din exil (M. Eliade, E. Cioran, 
Horia Stamatu, Pavel Costin Deleanu, C.V. 
Gheorghiu etc.), dar şi ţărănişti (N. Morcovescu, O. 
Vuia), liberali (Mihai Niculescu), evreul român 
Alphonse Juillard etc. La prima dintre aceste 
reuniuni, M. Eliade proclamase drept „necesară 
comuniunea dintre intelectuali (din exil nn.) 
deoarece, spune el, azi cultura se sprijină pe politică 
şi invers”. Atmosfera acestor reuniuni era aceea a 
unui „cenaclu aproximativ.” Precumpăneau însă 
dezbaterile politice, întrucât nucleul de dreapta din 
reuniune era centrat pe examinarea perspectivelor 
„neo-schimbării la faţă a României” (în limbajul 
dreptei). Se aveau în vedere ştirile primite de la 
adepţii dreptei din ţară precum şi un eventual 
sprijin extern pentru scoaterea României din alianţa 
cu (ocupaţia) URSS şi înlăturarea regimului 
democrat-popular (comunist) din ţară. Interesant 
este faptul că, (efect al nivelului de informare), în 
1949, cei din ţară erau „optimişti”, iar cei de la 
Paris „pesimişti” asupra perspectivelor realizării 
acestor deziderate. Participând la aceste reuniuni 
în intervalul februarie – iunie 1949, V. Ierunca 
aprecia că nu se făcuse în timp nici un progres 
pentru realizarea unităţii celor din exil. Tot de la 
el aflăm că la aceste întâlniri Cioran era „ironic şi 
dizolvant”. El îi împărtăşeşte lui Ierunca 
scepticismul său în privinţa perspectivelor „neo-
schimbării la faţă” a României sfătuindu-l să pună 
pe prim plan publicarea operei („Confluenţe”). 
Când Ierunca îi spune că e interesat, în primul rând, 
de neo-schimbarea României (activitatea politică), 
Cioran ripostează că „şi el a trecut prin asemenea 
«momente».” În context, Ierunca şi-a amintit că 
Cioran i-a împrumutat, pentru lectură, toate cărţile 
sale publicate în ţară cu excepţia „Schimbării la 
faţă a României.” Era 9 aprilie 1949 şi dispunem 
de prima informaţie ce atestă îndepărtarea (nu 
ruperea) lui Cioran de politică, schimbarea 
ierarhiei obiectivelor vieţii sale, punerea operei 
pe primul plan.  

Ce factori au contribuit oare la aceasta? 

 

Probabil dificultăţile întâmpinate de-a lungul 
timpului în materializarea idealurilor sale politice, 
inclusiv oscilaţiile atitudinii marilor puteri 
occidentale faţă de mişcarea de dreapta. Poate şi 
insatisfacţia de a constata curgerea timpului şi 
nerealizarea planurilor sale filozofico-literare. Ieşea 
la suprafaţă o anterioară decizie a sa de a renunţa la 
planurile de afirmare în politica şi cultura 
românească. V. Ierunca surprinde acest moment al 
desprinderii lui Cioran de spiritualitatea 
românească. De câtva timp se pregătea să-şi 
publice prima lucrare importantă redactată în limba 
franceză. Iar succesul acestei acţiuni îl va îndepărta 
şi mai mult de politica exilului (şi spiritualitatea 
românească). În septembrie 1949 îi apare, la 
prestigioasa editură Gallimard, „Précis de 
Décomposition.” Maurice Nadeau „scrie în Combat 
un foarte elogios articol despre «filozoful 
crepuscular» E. M. Cioran”. În iulie 1950 Cioran 
obţine premiul Rivarol. Henriot îi laudă volumul în 
Le Monde. Scrisorile primite de la admiratori îl 
copleşesc. „Cea mai interesantă scrisoare i s-a părut 
cea a unui prieten de-al lui Gide, entuziasmat de 
măiestria cu care Cioran foloseşte cele două puncte 
(:)”. Îndepărtarea lui Cioran de politica exilului 
românesc se accentuează. Încă din august 1949, din 
iniţiativa lui Horia Stamatu şi Octavian Vuia se 
proiectează înfiinţarea unui centru cultural „un 
atelier de cultură” , sub protecţia prinţului Nicolae, 
în care să se întâlnească personalităţile culturale ale 
exilului românesc de diferite orientări politice. 
Secţia literară a Centrului Român de Cercetări se 
inaugurează la 28 ianuarie 1950. Eliade este 
prezent, dar nu şi Cioran. Deşi era deschis 
participării tuturor exilaţilor, indiferent de culoarea 
politică, rolul mai important avut de adepţii dreptei 
îl determină pe Eugen Ionescu să-l considere „o 
afacere de legionari nepocăiţi.” Se va convinge 
ulterior de contrariul şi va lua parte la conferinţele 
Centrului. Deocamdată însă, gruparea democratică 
a exilului plănuieşte redeschiderea, în străinătate, a 
Fundaţiei Regale (iunie 1950). Imediat se 
răspândeşte zvonul că Cioran şi Eliade nu participă 
la activităţile Centrului Român de Cercetări, pentru 
că le-o interzice Fundaţia. Când Fundaţia Regală 
este în sfârşit organizată, rectorul acesteia, Petre 
Sergescu, îi propune lui Cioran să facă parte dintr-un 
comitet al Fundaţiei (martie 1951). Cioran, amuzat, 
refuză. „A răspuns profesorului Sergescu că e 
absolut incompetent pentru treburile culturale.”  Se 
dovedea că Cioran îşi schimbase priorităţile, se 
dezinteresează de politica (românească, n.n.) şi se 
ocupă de operă. Viaţa sa o luase hotărât pe cursul 
redactării, publicării şi răspândirii operei sale 
literar-filozofice în limba franceză. După 1949 nu 
mai discută cu prietenii exilaţi români decât în 
franceză, sub motiv că „nu voia să-şi piardă topica 
gallică.”. Deja în dec. 1949 scria o carte de 
„cugetări pentru persoanele obosite” din care 
publicase deja o parte în „La Table Ronde.”  În 
aprilie şi august 1951 a vizitat Italia şi Spania. 
Cioran devine monden, are o prietenă, Simone. 
Anterior singura sa distracţie era cinematograful. 
Cioran devine persoană publică, se află frecvent în 
compania altor intelectuali francezi de marcă 
(Gabriel Marcel, Michel Carrouges) şi ia parte la 
dezbateri publice. Cunoscând că anterior se eschiva 
să participe la acţiunile publice ale exilului 
românesc, sub motiv că nu agrea „să se dea în 
spectacol” şi văzându-l la dezbaterea publică de la 
clubul „Maintenant”, 3 mai 1950, V. Ierunca 
notează: „Ce ciudată e întoarcerea din drum a unui 
spirit torturat atât de mult altădată de România.” 

 

Traian D. LAZĂR 
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O PREZENŢĂ  BINEFĂCĂTOARE 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Biografia lui Marin Preda e insinuată în „ficţiunile” sale, 
repovestită în mărturisiri şi interviuri de el însuşi sau 
refăcută/restituită de unii critici şi istorici literari în ceea ce s-ar 
putea numi „roman biografic” sau „biografie romanţată”. Citiţi 
Moromeţii (I, II), Marele singuratic, Risipitorii, Cel mai 
iubit..., dar şi Viaţa ca o pradă, Imposibila întoarcere, 
Convorbiri cu Marin Preda (Florin Mugur), Pentru Marin 
Preda (Cezar Ivănescu) şi atâtea altele, apărute, îndeosebi, 
după moartea scriitorului. Imaginaţi-vă un adolescent (14 ani), 
plecat „din neagra ţărănie” a Teleormanului, tocmai la 
Câmpulung Muscel, să urmeze Şcoala Normală. (Două decenii 
mai târziu, la aceeaşi vârstă fiind, am ajuns şi eu, de pe valea 
Jijiei, în acelaşi Câmpulung... Ştiu ce înseamnă 
„dezrădăcinarea”.) Doar că prototipul lui Niculaie, din 
Moromeţii, n-a fost admis la atât de prestigioasa Şcoală 
musceleană, din motive de miopie... Este respins şi de la o 
Şcoală de Arte şi Meserii din Miroşi (nu ştiu pe unde o fi); de 
acolo ajunge la  Şcoala Normală din... Abrud, unde urmează 
doar un an, instituţia desfiinţându-se, din lipsă de elevi. De la 
Abrud nu mai e mult până la Cristur-Odorhei, unde are 
favoarea de a învăţa încă doi ani (cu rezultate remarcabile). 
Dar vai!, vine Diktatul de la Viena, şcoala se desfiinţează şi 
(apropiindu-se de casă), „Predescu Marin” (cum a fost înscris, 
din neatenţie, într-o foaie matricolă) îşi încheie, normal, 
studiile, la Şcoala Normală din Alexandria. Destul de palpitant, 
nu?, când citeşti astfel de „aventuri”. Nu ştiu dacă şi atunci 
când, la 15-16 ani, le trăieşti...    

Pentru normalistul cu veleităţi literare încă din copilărie 
(unii profesori l-au încurajat, alţii – nu) începe o altă aventură: 
de a-şi găsi „un rost” în Bucureşti şi, concomitent, de a deveni 
şi răzbi ca scriitor. Lucrează pe un şantier (cu banii câştigaţi îşi 
cumpără Istoria literaturii române..., a lui Călinescu), este, 
succesiv, funcţionar la Institutul de Statistică, corector la ziarul 
„Timpul”, secretar de redacţie la „Curentul”, din nou 
funcţionar la (încă) Societatea Scriitorilor Români. 
Frecventează cenacluri şi cercuri literare, ratează un debut 
(revista este cenzurată!), debutează... de două ori, îi apar 
primele cărţi şi, în următorii ani, devine membru al USR, este 
răsplătit cu premii, obţine posturi şi recunoaşteri onorante, îşi 
câştigă un statut  scriitoricesc de neatins. Devine Marin Preda. 
N-am loc aici să foiletez palpitanta lui viaţă sentimentală, 
citibilă, sub diverse chipuri şi măşti, în romanele sale.  

Aceste consemnări mi-au fost provocate de o incredibilă, 
monumentală carte, Marin Preda / Repere bibliografice, 
alcătuită de Stan V. Cristea, un profesor teleormănean în care 
patriotismul local s-a întâlnit fericit cu vocaţia şi abnegaţia de 
cercetător acribios al vieţii şi operei unor oameni de seamă ai 
ţinuturilor natale. Cu un an în urmă, tot de la el mi-a parvenit 
un la fel de masiv volum, Constantin Noica – Repere 
biobibliografice. Ca să vă daţi seama de dimensiunea acestor 
munci şi zile – ce ar trebui să revină unei armate de 
cercetători – voi consemna doar faptul că volumul Preda  
însumează, în 600 de pagini, 7.135 de titluri (de /despre 
autor), la care se adaugă un Indice de nume, un Argument, o 
Notă asupra ediţiei, Reperele biografiei – ce ne-au servit şi 
nouă, aici, drept reper. 

Întrebarea este: cine răsplăteşte (şi cât) această muncă? 
Răspunsul este dezarmant de simplu: nimeni. 

 
Nicolae TURTUREANU 

Mi-l amintesc, în imagini răzleţe, din vremea 
studenţiei… Într-o zi oarecare, plimbându-mă prin 
Târgul Ieşilor, prin centru, l-am zărit pe Grigore 
Ilisei, înconjurat de un pâlc de amici, mergând pe 
strada Lăpuşneanu. Păşea agale, ca un personaj 
dintr-o molcomă proză sadoveniană. Iradia o 
seninătate surâzătoare, îl învăluia un aer de 
prospeţime şi pe chip i se citea, parcă, o încredere 
fără umbre în ceea ce urma să i se întâmple în anii 
care stăteau să vină. Există norocoşi care au percepţia 
propriului destin şi Grig, din cât pot eu să judec, îmi 
apare acum ca fiind unul dintre ei. 

Nu ne cunoşteam îndeaproape. S-a scurs multă 
apă pe Bahlui până să ajungem noi să purtăm un 
dialog. Avea un fel de a te asculta care îţi dădea o 
senzaţie de confort, mulţumirea aceea că ai cu cine 
schimba o vorbă, un simţământ, un gând. Nu l-am 
văzut grăbit să curme o discuţie şi nici nu-mi 
amintesc să-l fi surprins ieşindu-şi din fire, deşi, nu 
mă îndoiesc, motive o fi avut, destule. Dar, graţie 
echilibrului înnăscut şi vocaţiei pentru celălalt, 
pentru aproapele, îşi păstra calmul care te îmbia să-i 
întrezăreşti aura de înţelepciune. 

Să nu se înţeleagă că Ilisei, fiul de preot, era un soi 
de anahoret, desprins oareşicum de cele lumeşti. Îşi 
avea, fără doar şi poate, reveriile lui, îl mai pălea câte 
un dor de însingurare, dar, întorcând medalia în areşcă, 
nu-i lipsea reflexul de a se insera, cu agerime, în 
prezent. Nu a trăit la voia întâmplării, a ştiut ce vrea de 
la viaţă şi viaţa l-a răsplătit. Chiar dacă n-a fost 
întotdeauna cursul lin pentru Grigore din Mălini. 

O altă secvenţă, care la vremea aceea m-a lăsat cu 
ochii mari. Grig, pe care nu-l socoteam un sfios, dar 
nici un om de agora, îşi profila silueta de lungan pe 
pista de atletism a stadionului din Copou, unde un 
meci urma să înceapă. Se pregătea, din câte îmi 
dădeam seama, pentru o transmisie radiofonică. Îi 
stătea alături, păstorindu-l, crainicul ieşean de până 
atunci, Mircea Radu Iacoban. Începea, pentru colegul 
nostru de la Filologie, care păşise încrezător într-o 
„cabină de transmisie”, o carieră de reporter sportiv ce 
avea să-i deschidă zări după zări, evocate în pline de 
colorit însemnări de călătorie. Unde mai pui că, 
„vâslind” (vocabulă care îi place) pe unde lungi, 
dobândea o celebritate la care noi, cei risipiţi prin 
tribună, nu puteam nici măcar jindui. 

  
 
 
 

scrisoare din Haifa 
 

 
 

 
ÎN ZECE RATE... 

 

Aspectele mele s-au contopit astăzi 
cu cele ale băncii 
 
de ce să le dau gratis banii 
dacă tot n-o să simt  
nimic 
am preferat să-mi plătesc locul de veci 
în zece rate 
duplex definitiv 
 

De altfel, îşi merita izbânda. Ca rostitor alegru, 
debitul său nu se confunda cu acela al camarazilor de 
emisiune duminicală. Nu turuia, într-un galop de 
vocabule sonore şi de exclamaţii de rutină, preţuind, 
se vedea (se auzea…) cât de colo, valorile 
cuvântului. Sufletul de artist al moldoveanului nostru 
se impregna şi în comentariul său. 

Aveam, cât de curând, să-l cunosc mai bine, el 
dând semne că am putea fi mai apropiaţi. Ciudat, 
până atunci mi să păruse că abia dacă mă observă. 
Mi-am ieşit şi eu dintr-ale mele, răspunzând cordialei 
îmbieri. Şi aşa, am descoperit încă o faţetă a eroului 
acestei evocări. E un conviv nu-i fie de deochi, 
bucuros să comunieze cu unul-altul, fireşte că nu cu 
oricine, la o cinstită bărdacă din vinul cel bun. Are 
darul să te facă să-ţi deschizi sufletul, ca la o 
spovedanie despovărătoare. Cultivă, cu fineţe, cu 
diplomaţie (nu-i de mirare că a ajuns şi diplomat), o 
artă a „vorovirii”, ca să glăsuiesc şi eu în felul lui, 
care a rodit în suita de „dialoguri duminicale”. S-a 
dovedit a fi, şi pe micul ecran şi în cărţile de 
interviuri, un amfitrion afabil, plin de cuviinţă, 
ahotnic de „oleacă de taifas”, taifas din care se pot 
desprinde o seamă de învăţăminte. Nimic agresiv, 
nici pic de aplecare spre scandal, ca în presa noastră 
părăsită de decenţă şi invadată de răutăţi. Grig 
rămâne un om bun, încrezător în ceilalţi, gata 
eventual să îi ajute. Poţi să nu împărtăşeşti asemenea 
grăiri duhovniceşti, dar e ceva reconfortant în 
nădejdea care se înfiripă din spusele unor 
interlocutori ai săi că răul nu va cotropi lumea şi că 
existenţa noastră are un rost, neaşezându-se sub 
spectrul deşertăciunii. 

Om de Radio, cultivând specificul local, apoi om 
de Televiziune, pe platourile căreia a început să se 
simtă ca la el acasă, lui Grig, cum spuneam, i-a fost 
dat şi să hălăduiască prin lumea largă. Călător 
împătimit, cu privirea aburită de emoţie, pe „itinerarii 
sentimentale”, prin ţară (contemplând „privelişti 
moldave”, îndeosebi) şi pe alte meridiane, „de la 
Vest tot la Vest”, „de la apa Iordanului la fiordurile 
norvegiene”, din Fălticenii copilăriei („Fălticeni – 
mon amour”) şi până în torida Tunisie, Ilisei culege, 
cu o gamă întreagă de înfiorări, pitoreşti „stampe” şi 
„peisaje”. În viziunea plastică, se simte în largul său, 
ca un cronicar într-o galerie de pictură. 

Şi în proza lui Grigore Ilisei, în pasajele 
descriptive, prin care lirismul unduieşte, ceea ce 
atrage este vibraţia senzitivităţii. Dacă ar fi fost să 
ţină în mână nu condeiul, ci un penel, Grig ar fi fost 
un impresionist. N-a fost să fie, dar legătura se 
păstrează pentru că el are ochi de pictor. Scrisul său 
cristalizează într-o pictură de cuvinte, în care 
metaforele se răsfaţă dând colorit şi împânzind o 
învăluitoare atmosferă şi în povestirile cu ecouri 
sadoveniene şi în romanele pecetluite de semnul 
cumpenei, al atâtor restrişti. 

Dar cumpăna mai înseamnă echilibru, 
cuminţenie, înţelepţie, însuşiri în care se răsfrânge 
personalitatea lui Grigore Ilisei al nostru. În vremuri 
care întârzie să se aşeze, dar, de ce nu, şi în timpuri 
intrate pe un mai norocos făgaş, un om ca Grig e o 
prezenţă binefăcătoare. 

 

Florin FAIFER 
 
 

 

piatra încă n-am plătit-o 
e necesar să mai plătească 
şi copiii noştri ceva 
să simtă şi ei ce trebuie să scrie pe mormânt, 
cum evită să mai citească în româneşte 
iar nepoţii nu ştiu 
decât cuvântul „mămăligă” 
voi avea grijă să-mi traduc din vreme 
numele meu 
şi al soţului 
cu litere latine 
acolo 
unde vom dormi 
ca într-o cadă de beton prenupţial. 

 
Bianca MARCOVICI 
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etichetele care i s-au lipit de-a lungul timpului în nu foarte 
numeroase exegeze, dintre care amintim câteva, pentru a 
observa diversitatea punctelor de vedere: pamflet, istorie 
secretă (P.P. Panaitescu), operă de artă, scop şi cauză în sine 
(Manuela Tănăsescu), mijloc de propagandă, manifest politic 
(Mircea Anghelescu), mecanism defulatoriu şi compensatoriu 
(Adriana Babeţi). 

Trecând prin cele mai importante şi vizibile surse de 
inspiraţie (Biblia, alături de Fiziologul, Floarea darurilor, 
Alexandria, Esopia, Varlaam şi Ioasaf, textele denumite 
generic, de la N. Cartojan încoace, prin sintagma cărţile 
populare), ne atrage atenţia capitolul V – Ce este un animal în 
Evul Mediu? – unde, pe lângă evidenţierea celor două tendinţe 
majore ale gândirii medievale (cea teocentrică sau 
antropocentrică, în care animalul suferă diverse grade ale 
desconsiderării, ajungând până la îndiavolizare totală, şi cea 
antropomorfică, în care fiarele primesc trăsături omeneşti), se 
reliefează rolul simbolic, dependent contextual, pozitiv sau 
negativ, al acestor semne dintr-un limbaj divin cu care, din 
păcate, astăzi nu mai suntem obişnuiţi. Fie că sunt văzute ca o 
prelungire a stăpânilor, ca oglindă, ca model sau ca instrument, 
personajele animaliere beneficiază de un potenţial fabulos, iar 
Cantemir utilizează în Istoria Ieroglifică un modern procedeu 
neîntâmplător, plasându-şi cu bună-ştiinţă bestiile la antipodul 
imaginilor consacrate de cultura religioasă. 

Cea mai incitantă parte a lucrării o constituie însă analiza 
problematizantă şi erudită a măştilor zoomorfe. Structurarea în 
două volume anticipează clasificarea duală a personajelor: 
Bestiae Domini versus Bestiae Diaboli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

În centrul atenţiei se va afla, bineînţeles, Inorogul, o 
imagine ostentativă a perfecţiunii, care întruchipează o 
idee, un ideal, din care cauză va pierde din consistenţa 
narativă şi va rămâne doar o funcţie, un principiu tradus 
alegoric. Demersul porneşte de la naşterea figurii 
animaliere, pătrunsă în imaginarul european graţie unei 
erori de traducere a Septuagintei (şi apoi a Vulgatei), care 
tălmăceşte ebraicul reem (o anumită specie de taur) cu 
monokeros. Aceasta se va vădi o greşeală cu nebănuite 
urmări, căci, după afirmaţia lui Michel Pastoureau (care 
adânceşte o concepţie stoică, şi anume că natura fiecărui 
lucru este conţinută în cuvântul care îl denumeşte), una 
din sursele cele mai fertile ale simbolului medieval constă 
tocmai în cercetarea etimologiilor. 

Traseul deconspirării măştii Inorogului continuă cu 
documentarea asupra textelor antice şi pătrunderea făpturii 
fabuloase în simbolistica creştină, cu incidenţe nebănuite şi 
în planul artelor vizuale. 

Această imensă tradiţie, care şi-a schimbat semnificaţiile 
de-a lungul istoriei, de la ipostaza hristică la cea laicizată, 
erotică, va fi întreruptă în mod conştient, programatic de 
Cantemir, cel care construieşte un alt fel de scenariu, ce 
desacralizează simbolul şi-l mută în istorie, actualizând o 
fiinţă raţională, independentă, capabilă să-şi controleze, cu 
maximă luciditate, propriul destin. Bogdan Creţu disecă 
personalitatea Inorogului, scoţând la iveală detaliile unei 
reînvestiri: resortul tuturor întâmplărilor şi cauza tuturor 
conflictelor, ultima licornă se supune riscului unei 
devitalizări: toate gesturile sale, toate cuvintele sale, toate 
decizile sale sunt efecte previzibile ale unui rol ale cărui 
margini nu poate, nu are cum să le depăşească. 

Alături de Inorog defilează o întreagă galerie de  
personaje, fiecare cu propriul traseu iniţiatic: stranii 
hibrizi (Monocheroleopardalul) ori ipostaze fidele ale 
unui model fixat deja sau redus la câteva linii îngroşate 
şi simplificatoare: Lupul filosof, Brehnacea în căutarea 
adevărului, Şoimul, semnul apartenenţei la o elită şi la 
un prestigiu impresionant, Liliacul cel greu de aşezat 
într-o categorie irevocabilă, Ciacalul arvunit în slujba 
dreptăţii, Crocodilul raţional, străjer al graniţei dintre 
cele două împărăţii.  

Cel de-al doilea volum înfăţişează o contrapondere 
calitativă, acele numeroase personaje cantemiriene cu o 
puternică încărcătură negativă. 

Prezenţă constantă în peisajul cultural actual (ieşean ori înspre 
alte centre sau margini), tânărul universitar Bogdan Creţu ne oferă, 
la început de an,  un preţios şi amplu studiu comparativ asupra 
bestiarului lui Dimitrie Cantemir din Istoria Ieroglifică (Inorogul la 
Porţile Orientului, vol. I – Premise. Bestiae Domini, vol. II – 
Bestiae Diaboli, Institutul European, Iaşi, 2013), volume elaborate 
şi editate în cadrul proiectului „Societatea Bazată pe Cunoaştere: 
cercetări, dezbateri, perspective”. 

Cartea se aşază de-a curmezişul tendinţelor actuale de 
minimalizare a importanţei unei perioade esenţiale a culturii 
române, direcţie manifestată divers, de la apariţia unor lucrări 
contestatare, pseudoştiinţifice, deformante sau tendenţioase şi până 
la modificarea structurii programelor de învăţământ secundar şi 
superior, fapt care aruncă în derizoriu concepte-cheie, evenimente 
istorice ori personalităţi marcante ale istoriei şi culturii naţionale. 

Desigur că lectura celor aproape 750 de pagini nu este deloc 
facilă, însă cititorului pasionat îi va fi mult răsplătită plăcuta 
zăbavă. Cercetătorul porneşte demersul său de la premisa 
necesităţii schimbării grilei de lecţiune, căci în perioada Evului 
Mediu atât literatura, cât şi celelalte forme de artă erau doar anexe 
ale modului profund religios de percepere a lumii. Orice altă 
încercare de apropiere de fenomenele unei epoci care şi aşa nu se 
reconstituie cu prea multe izvoare, va conduce inexorabil la greşeli 
majore de percepţie şi interpretare.   

Una din mizele majore ale cărţii se constituie tocmai în 
repoziţionarea operei în contextul recuperatoriu, fiindcă, odată cu 
izolarea de context, de sistemul de cunoaştere specific unei anumite 
epoci, textul capătă o autocefalie care îl face autist.  

Se impune, deci, renunţarea la lectura şi analiza limitată de 
propriile graniţe (scoarţe) ale cărţii sau, şi mai grav, la abordările 
guvernate de autosuficienţa deprinderilor şi comodităţilor, şi 
dinamizarea capacităţii imaginative, a posibilităţilor de 
arheologizare a cunoaşterii, a efortului de desprindere de clişee: 
cu cât avem mai multe certitudini şi mai multe posibilităţi de a 
ne edifica, cu atât imaginaţia noastră e mai pauperă, iar 
imaginarul mai anchilozat. 

Personalitate complexă, demonstrând cu fiecare scriere o 
gândire unitară şi cu o deplină conştiinţă a actului cultural săvârşit, 
Dimitrie Cantemir demontează sistematic un set de simboluri 
normative ale creştinismului, procedeu rar întâlnit în răsăritul 
european al debutului de secol XVIII, unde încă domină o atitudine 
dogmatică, de respect neştirbit faţă de valorile tari ale 
ortodoxiei, relevante prin intermediul unui sistem de simboluri 
care funcţionează, într-un context favorabil, ca nişte teofanii 
iconografice.       

Bestiarul are o dominantă parte interogativă, necesară pentru a 
contura şi reconstitui epistema specifică epocii şi arealului în care a 
fost scrisă Istoria Ieroglifică. Rând pe rând sunt evidenţiate şansele 
şi mai ales neşansele apariţiei opului cantemirian (inexistenţa în 
acel timp a unui anumit tip de cititor, care să fie în stare a recepta 
măcar parţial subtilităţile de gândire şi de limbaj, minima 
posibilitate a tipăririi cărţii, publicată abia în anul 1883), precum şi  

 

Galerie complexă, alegeri nealeatorii dintr-un bestiar 
diabolic mai mult decât generos, ignorarea fără ezitare a 
aspectelor potenţial-pozitive (definirea prin limbaj, prin 
măiestria retorică sau cunoştinţele filosofice şi logice), ori a 
celor care contravin necesităţilor demonstraţiei auctoriale, iată 
doar câteva elementare legi de construcţie a romanului. Vor 
evolua şi se vor evalua reciproc, pe rând sau concomitent, 
Corbul (antiteza perfectă a Inorogului, începând din planul 
cromatic şi continuând în cel spiritual), Hameleonul, principiul 
activ al răului, Struţocamila (dublu hibrid, anamorfotizat de 
strategiile narative şi coborât la condiţia de sub-elementaritate 
spirituală), Nevăstuica provocatoare şi adulterină, Brebul auto-
frustrat, Filul cratofil, Vulpea dialectică, Camilopardalul, 
Pardosul, Râsul, Papagaia exotică, Moimâţa, Lebăda, Vidra, 
Guziul (care, pe lângă hidoşenia fizică, este şi invalid 
intelectual), anonima Veveriţă, Cucunosul. 

Cercetător care împleteşte intuiţia cu analiza acribioasă, 
Bogdan Creţu face o demonstraţie de forţă scriind această 
carte. În primul rând sare în ochi  afecţiunea pentru un autor 
considerat, în mod inerţial, dificil. Apoi este cunoscut faptul 
că, în literatura de specialitate, Cantemir a fost, cel mai adesea, 
fie înghesuit în tipare prea strâmte şi rigide, fie tratat 
superficial, într-o stearpă încercare de a-l aduce cu orice preţ în 
contemporaneitate. De aceea, analiza echilibrată beneficiază 
de perspective epistemologice diverse. Reconstituirea, chiar şi 
fragmentară, a contextului cultural, religios, ideologic şi 
istoric, şi asta fără a beneficia de o multitudine de surse, ca 
acelea pentru Evul Mediu Occidental, este obiectivul major al 
autorului  cercetării  capodoperei cantemiriene din anul 1705, 
text stufos, ce răspunde cu greu sensibilităţii estetice a 
cititorului anului 2000.   

Smulgerea măştilor, devoalarea persoanelor reale şi 
recunoaşterea conflictelor inerente epocii surprinse nu 
interesează decât în măsura în care divulgă motivaţia 
subiectivă a autorului, intenţia sa vindicativă. Bogdan Creţu 
nu face istoria fiecărui simbol asociat personajelor, ci evocă 
fabuloasa capacitate combinatorie a trăsăturilor acestora, 
uneori atât de neobişnuită, încât îl situează pe Cantemir ca un 
incontestabil primus inter pares al descoperirii libertăţii pe 
care discursul narativ fictiv i-o acordă autorului.  

 Descoperim în acest text critic laborios o sprinteneală a 
gândirii şi a scrisului, formulări memorabile, o compre-
hensiune de fineţe a mecanismelor unei epoci greu de pătruns 
pentru noi, cei încă împovăraţi cu multiple inerţii de percepţie, 
un efort considerabil de a reface istoria uitată a măştilor 
zoomorfe, depozitare ale unor mentalităţi, ale unor viziuni şi 
ale unor stereotipii  fascinante. 

Cantemir, concluzionează istoricul şi hermeneutul literar, 
răsuceşte cu seninătate firele miturilor şi ale tradiţiei 
simbolice antice şi medievale, iar broderia sa este una în 
negativ, deoarece un echilibru a fost definitiv sfărâmat, lumea 
se află în derivă, iar discursul despre lume este şi el nevoit să 
încalce convenţiile, să amestece reprezentările, codurile 
simbolice până atunci funcţionale. 

Nu putem să nu remarcăm şi faptul că o asemenea sinteză 
este o premieră în cultura română, un breviar al bestiarului 
antic şi medieval, după modelul florilegiilor apusene consacrate, 
lipsind cu desăvârşire. De aceea, se cuvine să  contemplăm cu 
uimire şi răbdare lumea cantemiriană interpretată ca simbol, ca 
ieroglifă gravată cu măiestrie pe cornul de leac al Unicornului. 
Şi, de ce nu, să învăţăm a descifra  propria noastră lume, ascunsă 
prin semne şi măşti ... 

 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

C R O N I C A  
L I T E R A R Ă  
           de Mihaela GRĂDINARIU 

  L U M E A  C A  O  I E R O G L I FĂ   
P E  U N  C O R N  D E  U N I C O R N  
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CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR  

un „vraci” al lingvisticii: 

ARITON VRACIU 
încercare de portret 

 

Provenit de pe meleagurile Bacăului, școlit la Facultatea de Filologie a 
Universității „Jdanov” din Leningrad (actualmente Sankt-Petersburg), din URSS, 
Ariton Vraciu s-a impus în lumea științifică nu numai în România, ci și peste 
hotare. De remarcat faptul că, prin talentul său înnăscut, de adânc analist al 
fenomenului lingvistic românesc și nu numai, profesorul Vraciu a transpus 
gândirea lingvistică europeană în lectură românească. Nu a fost un creator de 
școală lingvistică aparte în România, însă prin activitatea sa prestigioasă la 
Facultatea de Filologie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, precum și prin 
volumele publicate sau prin comunicările științifice din țară sau de peste hotare, 
profesorul și omul de știință Ariton Vraciu nu poate sta mai prejos de pleiada 
iluștrilor lingviști români: Iorgu Iordan, Gh.Ivănescu, Ion Bogdan, Ilie Bărbulescu, 
Petru Caraman, Theofil Simenschy, Al. Graur, Al. Rosetti ş.a. „Vraciul” nostru însă 
a fost un adevărat creator de valori lingvistice și de reali discipoli, oameni care l-au 
cunoscut, l-au apreciat și, într-o oarecare măsură, i-au continuat activitatea. Sunt 
cunoscute numeroase volume de autor – Studii de lingvistică (1976), Limba daco-
geților (1980), Lingvistica generală și comparată (1982), Introducere în lingvistica 
balcanică (în colaborare cu Klaus Steinke, 1995), precedate și urmate de volume 
de studii și cursuri universitare (Gramatica istorică a limbii ruse, 1963, pe care a 
coordonat-o, redactând o parte substanțială, Gramatica comparată a limbilor 
slave, 1980, Teoria părților de vorbire, 1980), și aproximativ trei sute de lucrări 
publicate la edituri prestigioase din țară și străinătate și în periodice de primă 
mărime din Bulgaria, Polonia, fosta Iugoslavie, Federația Rusă, Ucraina, Lituania, 
Letonia, Germania, Franța, Marea Britanie, Belgia, Spania, precum și unele 
inedite sau neterminate. Cunoscător al mai multor limbi de circulație universală, 
practic al tututor limbilor slave și baltice, al limbilor de circulație, al limbilor clasice și 
orientale, moderne și clasice, preocupat de limba artificială esperanto, profesorul 
Vraciu a putut ușor vehicula în studierea fenomenului lingvistic toate subtilitățile 
acestuia. Trebuie remarcată analiza subtilă, realizată pentru prima dată în 
profunzime în lingvistica română recentă, a elementului autohton din limba 
română precum și  a elementelor ce caracterizează raporturile lingvistice balto-
slave – în cadrul indoeuropenisticii. Menționăm, în aceeași ordine de idei, punctul 
de vedere al profesorului în ceea ce privește raporturile lingvistice dintre limbile 
balcanice. Profesorul Ariton Vraciu a fost o minte deschisă, receptând și 
analizând orice noutate nu numai în domeniile lingvisticii – slavistică, baltistică, 
rusistică, indoeuropenistică, lingvistică generală și comparată, istoria limbii, 
stilistică, tipologie, limbi artificiale, metode moderne în predarea limbilor străine, 
traductologie, studii clasice, arheologie/cultură – el s-a dovedit și  un foarte bun 
cunoscător și analist al fenomenului literar. Destui lingviști înțeleg mai ușor și 
analizează fenomenul literar decât invers, ca, de pildă, în cazul Școlii formale 
ruse. Suntem datori să amintim că într-o anumită perioadă a regimului comunist, 
profesorul a fost nu numai marginalizat, ci și frustrat, nefiind onorat cu funcţii 
meritate la nivelul facultății sau chiar al universității. S-a ajuns până acolo încât, la 
un anumit moment, când a fost ales și numit  șef al Catedrei de limba rusă, prin 
diferite mișcări ”legale”, să i se  refuze, parțial sau integral, indemnizația de șef de 
catedră, aceasta şi datorită faptului că soția sa, doamna Tamara, nu avea 
cetățenie română. Bine, totuși, că acești ”specialiști” nu au putut manipula şi în 
ceea ce privește probitatea profesională și științifică a profesorului, recunoscută în 
ţară și în străinătate. 

Nu am fost studentul lui, în adevăratul sens al cuvântului, nu am urmat în 
mod direct diferite cursuri ale sale, dar mă consider, totuși, un discipol, în sensul 
că am urmărit în mare măsură evoluția sa şi am fost un auditor sârguincios al 
comunicărilor, cu ocazia diferitelor simpozioane, conferințe științifice, congrese. 
Mai îndeaproape l-am cunoscut pe profesor după venirea mea (1956-57) la la 
Catedra de limbi slave a Facultăţii de Filologie. Mi-aduc aminte că, în cadrul 
Catedrei, profesorul participa aproape la toate discuțiile pe tărâm profesional. Era 
o persoană demnă, corectă, foarte amabilă față de toți colegii, fără rivalităţi sau 
negare a contribuției ştiinţifice a confraților săi. Profesorul se distingea nu numai 
prin logosul  academic, dar și printr-o memorie de adevărat savant, uimitoare. Îmi 
povestea colegul Șt.N. Popa că, la un simpozion din Belgrad, în anii 1980, 
profesorului i s-a propus să comunice un alt subiect, decât cel pregătit. A lucrat 
toată noaptea, citând autorii și lucrările respective, editura, anul apariției, omițând 
doar pagina din care cita… 

Am şi o amintire  personală, de la o călătorie spre Grecia, cu trenul, când    
m-am oprit la Universitatea „Kliment Ohridski” din Sofia, unde m-am întâlnit cu 
membrii catedrei și ai facultății la care profesorul Vraciu activa ca lector de limbă și 
literatură română. Acolo, de fapt, și-a susținut și lucrarea de doctorat, despre 
elementul autohton în limba română, cu profesorul Vladimir Gheorghiev. 
Aprecierile lor erau extrem de favorabile. Îmi aduc aminte cu plăcere că 
profesorul, împreună cu lectorul de germană Klaus Steinke, m-au solicitat la 
întâlniri frecvente, sub formă de discuții, privind limba neogreacă. Un studiu pe 
această temă, am publicat, împreună cu Ariton Vraciu, în „Analele UAIC”, la 
secțiunea Filologie. De altfel, profesorul s-a interesat și a sprijinit întotdeauna 
activitatea Seminarului de neogreacă de la Universitatea ieșeană – singurul de 
acest fel din ţară. Memorabile sunt întâlnirile noastre colegiale și prietenești cu 
Șt.N. Popa (la Catedră, la Casa Universitarilor, la Casa Armatei, la fostul sediu al 
Seminarului de neogreacă din Corpul D, unde profesorul avea, în fine, și un 
cabinet al său...) când abordam cele mai diferite teme: de lingvistică, literatură, 
istorie, politică, psihologie, filosofie etc., la care se putea da un răspuns de către 
mentorul nostru, sau nu. O problemă neelucidată, nu numai atunci, dar, cred că și 
astăzi, privește utilizarea diferențiată, de către un individ oarecare, a unei limbi 
(îndeosebi a limbii materne) – și psihologie, în sensul că acești vorbitori se 
comportă diferit, în viața lor, și în funcție de limba vorbită. De asemenea, prof. 
Vraciu era preocupat de aspectele în timp ale evoluției limbilor artificiale, cum ar fi 
limba esperanto. Nu putea trece neobservat umorul discret și neturbulent al 
profesorului, ca semn al unei inteligențe profunde. 

Profesorul Ariton Vraciu a cultivat și a promovat, pentru noi şi generațiile care 
ne vor vor urma, binele, adevărul în știință, sublimul și frumosul în viață și creație. 
Este o moştenire care merită preţuită. 

Andreas RADOS 

mențiuni critice 
 

 

LIBERTATEA DE-A FI  
CU CAPUL ÎN NORI (tatăl) 
 

Sub egida editurii Ideea 
Europeană, braşoveanul Daniel 
Pişcu revine, după Puţină 
adrenalină, cu Piaţa Sfatului 
(2013), cel mai recent volum al său 
şi primul de proză scurtă. Un micro-
jurnal, nu de călător, ci de 
observator d(in)spre timp. Un 
demers de-o empatie molipsitoare, 
graţie discursului esenţializat şi a 
celui, de acum, personalizat spirit 
ludic, perfect asezonat cu, deşi 
puţine şi neînflorate, clar conclu-
dente jocuri semantice. 

Daniel Pişcu promovează un tip de  oralitate care te face să 
evadezi din postura de clasic lector, spre a te instala comod în cea 
de confesor, partener de dialog şi-un pic câte un pic în cea de 
aproape complice amic. Panseuri preponderent active, aproape 
deloc (deşi lasă loc) acide , care te prind şi-n a căror retorică te 
simţi cumva încurajat să intervii. Să dai replica. Şi-atunci, natural, 
se naşte dilema, habar nu ai!, la urma urmei eşti conjurat să dai 
sau să accepţi sfat? Important e că te numeri printre cei convocaţi 
la o cât se poate de legitimă, deloc banală, dezbatere filio-urbană. 
Începi, timid, cu nostalgii despre lustragii şi geamgii, despre 
miezul de nucă versus banana comunistă şi oraşul văzut prin ochi 
infantili, când te crezi Gulliver printre imobile mici. Despre 
sărutul scurt şi sărutul lung de atunci sau pur şi simplu „minunea” 
de a purta blugi. Te întrebi unde-s seminţele de dovleac, imaginea 
mamei cu răbdări de Sisif, ce s-a-ntâmplat cu adâncul cerului de 
vară şi starea rugăciunii de duminică seară. Tânjeşti după 
libertatea de-a mai fi cu capul în nori şi ai şansa visătorului de-a 
alege între scuter şi stele. Şi apoi, după misterul unghiilor lăcuite, 
apanaj frivol al femeii împlinite, coteşti brusc către reflecţii ceva 
mai mâhnite. Pleci cumva de la afectiunile materne privite acum 
cu ochi inamici, te complici şi cazi în dileme. Te vezi căutând un 
atu camuflat în adresa la per tu şi şansă în impusa bucurie tristă, 
închisă în stereotipie blocuristă. Un scop moral în datul pe sub 
mână, demonii cifrelor mass-mediene, bazarul de vineri cu mai 
multi adepţi decât în biserici stau drepţi şi nuanţa sfaturilor 
antiviol de la... Radio Vacanţa. Entuziasm sau solidaritate? Cine 
mai crede în lecţia lui bună ziua spus cu sinceritate? Cât mai 
valorează un gest, când trecutul e adânc precum Groapa 
Marianelor iar viitorul Everest? Cum adaptezi un scriitor la 
progres? Cum stingi nevoia lui de cuvinte? Cum îl înveţi să 
penduleze între snobism, invidie şi coperta care vinde? Piaţa 
Sfatului? O carte de suflet, (cu)minte, pentru zile în care cu har, 
sau în zadar, ne pierdem în faţa Zeului dar! 

 
RAPORT DE STARE (fiica) 
 
Graţie celui mai recent 

volum de poezie, Sunt încă 
tînără, apărut anul acesta la 
Editura Tracus Arte, se poate 
spune că Denisa Mirena Pişcu, 
face pasul (necesar?) de la 
titulatura de autor precoce, 
categorisit, de altfel, cu un 
Premiu de debut onorant (pentru 
placheta Pufos şi mecanic, 
Vinea, 2003) la cea de scriitor 
asumat. Stilul său e acum 
complex, nuanţat şi, deşi 
aminteşte – pe alocuri, ce-i drept 
–  prin nerv, de Omul de unică 
folosinţă, se lasă secondat, cu bună ştiinţă, de o atare 
lejeritate. Nu simţi încrîncenare sau viciu, ci energie, direcţii, 
amprente şi alte reflecţii întipărite pe, uneori, speciale 
„alteori chiar deloc, momente. 

Cred că fiecare volum de poezie este (dacă îndrăzneşte) 
un raport de stare, prin care autorul, aparent dezinvolt, îşi 
asumă hazardul de-a iesi cu sinele la... autocontrol. 

Ce face deci un „încă tânăr” în propriul rol? Denisa 
Mirena Pişcu pare a se-nfrupta din viaţă ca dintr-un măr 
copt, experimentând totodată timid, starea florii purtătoare 
de rod. Tematic si compozitional ,volumul se vrea o balanţă 
în căutarea unui sintetic şi, de ce nu?, etic echilibru între 
două secvenţe puternic antitetice. Autorul devine cumva 
centru gravitaţional. La stânga sa, O sămânţă pusă la 
căldură, la dreapta, trasul cu mâinile de pământ. La est, 
viaţa care răsare şi trăirea viscerală a maternităţii, la apus, 
alternativa (nicioadată alta) a morții. Între cele două extreme, 
mozaic de fragmente. Corpul tânăr surprins de miracol (Am 
burta rotunjită a viaţă), dar şi de incertitudine, vizavi de 
procesul alert de iminentă purificare succedând erotisme carnale 
(Un înger şi-un demon/ Mici şi gonflabili/ Stau pe câte una din 
coapsele ei). Apar: prezumţia trecătoare de izolare (Dorm într-o 
casă/ Într-o cameră/ Unde, toţi mă ignoră.), angoase şi cinisme 
legate de spitalizare, mirosuri exacerbate, transport în comun, 
superficialitate, apelul la suplimentul de afectivitate (Mă 
rostogolesc noaptea spre tine/ Ca o perlă rotundă spre scoica ei.),   

 

dar se menţine, reconfortanta idee de complicitate şi familie (Mă 
ţii în braţe noaptea/ În timp ce eu o învelesc pe fetiţă/ O sămânţă 
pusă la căldură/ Sub două învelişuri.) 

Pe celălalt talger, la capăt de viaţă şi de carte, te scot din 
beatitudine imagini contrastante. Asemenea maternităţii, nici 
moartea nu-i doar moarte! E sectorizată hilar, dar exemplar în 
parcele: de spaimă, de negare, de teamă, de regres în sensibilitate 
şi avânt în etichetare. Cam tot ce încape între Sirena ambulanţei 
în depărtare şi clopot(ul) din văzduh. 

Între emoţii în aşteptare şi deja uitare (Oamenii se adună în 
jurul său/ Spun poveşti, anecdote/ Şi nimic despre el), sintagma 
„încă tânăr” reuneşte la numitorul comun al unui vers stropul 
ludic de oportunitate şi sens.  

 

R.S.O. 
 

ÎNTRE DILEMĂ ȘI SFÂȘIERE
 

Cunoscută autoare de an-
chete, critică literară, proză scurtă 
şi SF, traducătoare de poezie şi 
proză, Virginia Burduja publică 
romanul Aripi de cenuşă într-un 
registru de profundă analiză 
psihologică. Personajele cărţii sunt 
femei cu destine asemănătoare, 
numitorul lor comun fiind însăşi 
definiţia fiinţei umane, supusă unei 
existenţe aspre şi dure din 
societatea noastră contemporană. 
„Iubire şi ură, succes şi ratare, 
generozitate  şi  egoism,  adevăr  şi  

minciună, datorie şi libertate,  naştere  şi  moarte,  lumină  şi  beznă, 
toate îngemănate în pasionanta poveste a trei femei ale căror 
destine se împletesc, unindu-se, despărţindu-se, trecând 
imprevizibile praguri în chinuitoarea căutare de sens dat unicei 
noastre vieţi”, iată miezul cărţii, care se citeşte cu mare interes, dar 
şi cu tristeţea că, dincolo de cuvinte, descoperim derularea unor 
realităţi de la care pornesc suferinţe fizice şi sufleteşti 
inimaginabile. 

În Aripi de cenuşă, Virginia Burduja dă măsura capacităţii sale 
de fină observaţie şi analiză a vieţii, destinele feminine prezente 
fiind tulburătoare, cu tenebrele unui amestec tragic, desprins parcă 
dintr-un purgatoriu al vremurilor noastre moderne. La sfârşitul 
lecturii, rămânem cu resemnarea multor întrebări privind fatalitatea 
unor clipe existenţiale, dar şi cu imanenta aşteptare a 
presentimentului că ceva în gândirea şi comportamentul omului 
trebuie să se schimbe. Romanul este o adevărată trăire între dilemă 
şi sfâşiere. 

 

DIALOGURI TELEVIZATE 
 

Cu o prefaţă de Ioan Holban, 
volumul cuprinde dialogurile 
realizate în perioada 20 
septembrie 2006 – 16 mai 2007. 
Lucian Vasiliu vorbeşte cu Cezar 
Ivănescu despre trecut, despre 
cetatea noastră în care umbrele 
înaintaşilor se plimbă fantomatic 
printre cei vii, parcă pentru a le 
aminti că trăiesc într-o lume 
imperfectă şi că au datoria să iasă 
din indiferenţă şi letargie. 
Echilibrul şi armonia sunt dezi-
derate eterne, către care spiritul 
poate doar tinde.   

Este spiritul desprins din atâtea cărţi, despre care dialogul celor 
doi este purtat erudit şi savuros, punctat adesea de umorul incisiv, 
anecdotic şi ironic. Obiectul esenţial al acestor dialoguri televizate îl 
constituie cărţile, cum se şi precizează în subtitlu, dintre care 
amintim doar câteva: Oraşul Iaşi odinioară şi astăzi de N.A. 
Bogdan, Dacia preistorică a lui Nicolae Densuşianu, Albumul 
despre Iaşul monumentelor, de Constantin Liviu Rusu şi Olga Rusu, 
O istorie a culturii ieşene în date de E. Leonte şi I. Maftei, 
Roumanie – capitale… Paris de J.Y. Conrad, enciclopedia, 
Podgoria Cotnari, apărută  sub coordonarea lui Valeriu Cotea, 
Nodurile şi semnele prozei, o monografie închinată lui Mircea 
Eliade, de Eugen Simion, Dicţionarul biografic al literaturii 
române de Aurel Sasu, 200 de reţete cercate de bucătărie 
românească, a lui M. Kogălniceanu şi C. Negruzzi. În dialog, sunt 
remarcabil evocate nume din literatură şi cultură, din dicţionare şi 
enciclopedii, adevărate portrete despre care cititorii din generaţiile 
de azi trebuie să afle şi să înveţe. Vor afla multe lucruri despre I.L. 
Caragiale, M. Eminescu, Teohari Antonescu, B. Fundoianu, M. 
Sadoveanu, Valeriu Anania, Ioanid Romanescu, Mihai Ursachi ş.a., 
despre biblioteci, muzee, societăţi şi reviste culturale. 

Publicarea acestor dialoguri, după 6 ani de la televizarea lor, 
capătă şi o altă semnificaţie, cea a readucerii în memoria noastră a 
regretatului mare poet Cezar Ivănescu, a operei sale, despre care 
Al. Dobrescu spune: „Fruct al unei sensibilităţi baroce, cristalizate 
în forme profund personale, La Baaad, acest discurs liric are forţa 
copleşitoare a premoniţiilor dăruitului de zei Thiresias, consacră un 
talent excepţional…”. Poetul Lucian Vasiliu a scos la lumină una 
dintre cele mai fermecătoare, expresive, consistente şi rafinate cărţi 
de dialoguri culturale, la care părtaş este şi Vasilian Doboş, prin 
grafica sa sugestivă. 

Nicolae BUSUIOC 
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DESCUMPĂNIRE 
 

Nu pot să identific nici o figură de stil  
Pisica prinde vrabia din marginea 
acoperişului 
chiar îi face plăcere să identifice 
aripile pregătite de zbor 
Cine trece cască ochii şi nimic altceva 
poate-i singura cădere a soarelui 
peste creştetul porumbeilor. 
 
Nu e ceva ce-ar aminti  
de zbaterea florilor înainte de a adormi  
eternii pruni 
 
Pot aşadar să închid ochii  
imaginându-mi sosirea păsărilor de 
primăvară  
probabil mi se pare nimerită 
o asemenea aşteptare 
duce ea undeva atâta vreme cât soldatul 
îşi încarcă arma şi ocheşte rândunica  
oho, zvăpăiata rândunică reîntoarsă 
din noaptea anotimpurilor. 

 
 

CETATEA CADE ȘI MOARE 
 

Nimic nu se ştia pe atunci  
nici de semnele contesei albastre 
cea care în fiecare dimineaţă 
îşi încarcă vechile computere 
deşi n-ar avea nevoie  
să-şi atârne acolo nemulţumirea. 
 
Dar noi ne despărţim  
de focul ce arde inutil 
peste capcanele nopţii 
oho, ce misterioşi devenim 
îngropându-ne dimineţile  
în calcarul adormit 
despre care preferăm a nu-i dezvălui 
nicidecum identitatea. 
 
De altfel cetatea cade şi moare 
cu iarba atârnată de grindă. 

 
 

O ALTĂ VÂNĂTOARE DE SENSURI 
 

O altă vânătoare de sensuri 
se deschide şi trece 
printre oglinzile cenuşii ale amiezii 
 
Ce faci tu, mă întreabă umbra,  
cu cheile acelea verzi  
de care atârnă vocala U? 
 
Poate-i gheara ce sfâşie memoria 
acestui text zic şi ascult 
susurul fântânii din care se revarsă 
oraşul cu primăvara sa de vată 
la prima intersecţie 
acolo unde chipul fericirii devine 
o biată monedă aruncată  
în cutia milei. 
 
Toate drumurile duc 
ori se sfârşesc undeva, nu-i aşa? 

 

TRANDAFIRI 
 

Noapte de noapte 
vorbesc cu fratele meu mort acum o mie de ani 
nu de mult 
stătea într-o grădină cotropită de trandafiri 
şi mă tot ruga şi eu să mă duc 
nu m-am putut ridica 
eram greu ca pământul îmbibat de blesteme 
dimineaţa m-am trezit 
cu zăpada afară cât gardul 
şi eu îngropat 
sub mormane de trandafiri înfloriţi 
mama atât de rău s-a speriat 
că i-a ţâşnit din gură un roşu trandafir 
care a despicat satul în două 
deîndată oameni trăsniţi de mirare 
au început să îşi plimbe pe trupul meu 
privirile ca nişte viermi hămesiţi 
eu râdeam din toate puterile 
apoi mi s-a făcut milă de ei 
şi am vrut să le spun... 
 
dar gura mea gura mea 
încet încet se veştejea 

 
 
 

TATA, MINODORA ŞI TRANDAFIRUL 
 

Când era foarte supărat 
tata cobora în pivniţă 
se aşeza lângă butoiul cu vin 
şi se certa cu întunericul de acolo 
până se răcorea 
 
când am cunoscut-o 
Minodora era încă vie 
şi târâia după ea 
legat cu o sforicică 
un bloc de patru etaje 
 
când voi muri 
vă voi lăsa 
acest trandafir 
care vă va povesti 
viaţa mea 
niciodată înmiresmată 
 
 

PE STRADA REȘIȚA 
 

În costumul meu negru 
puţin uzat pe la mâneci 
 
mă întorc de la înmormântarea 
unui prieten 
 
abia îmi mai târăsc picioarele prin aerul obosit 
de pe strada Reşiţa 
 
plouă  
gura mi se umple de întuneric şi nici măcar 
nu ştiu în ce zi suntem 
 
cineva a închis 
calendarul într-un arici 

 

                      
  

CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR   

Născut la 22 august 1939, în comuna Zamostea, judeţul Suceava. 
Poet, jurnalist, prozator. Membru al Uniunii Scriitorilor din România. 
Secretar, apoi preşedinte al Societăţii Scriitorilor Bucovineni, redactor 
șef al „Bucovinei literare” (1990-2010). 

ION BELDEANU 
Născut la 1 februarie 1951, în comuna Segarcea-Vale, judeţul 

Teleorman. Poet, jurnalist, eseist. Membru al Uniunii Scriitorilor din 
România. Selecţii din lirica sa au apărut în antologii şi publicaţii în 
limbile engleză, franceză, italiană, sârbă, albaneză, maghiară etc. 

RODIAN DRĂGOI 
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Când părinții tăi dorm, tu ești încă trează. Stai întinsă pe 
spate și te joci cu Ursilă. Ursilă dă din labele mișcate de 
mâinile tale, dă din cap, îți sare pe genunchi, dansează. 
Ursilă îți șoptește că, deși a venit noaptea, nu este timpul să 
te culci. Mai ai lucruri de făcut. Trebuie să te gândești la ce 
îi spui mâine Mariei Gloria, în clasă. Ea ți-a spus ție. Ti-a 
spus ce a făcut. Acum e rândul tău. Și Ana știe ce a făcut 
Maria Gloria. Ana e prietena ei. Tu nu ești prietena ei, chiar 
dacă i-ai dat brățara ta roșie. Nici nu s-a uitat la ea când i-ai 
întins-o, cu palma în sus. A ridicat din umeri și a început să 
râdă. Apoi ți-a spus ce a făcut. Și atunci a venit Ana și a 
început și ea să râdă.  

Îi spui lui Ursilă că nu îți place să stai singură în clasă. 
De-aia nu poți acum să dormi. Ursilă se bucură, dacă tu nu 
dormi, nici el nu doarme. Ursilă știe ce vrei tu să faci și 
aplaudă din labe și dă din cap și dansează. Ursilă îți spune că 
acum poți să te ridici, părinții tăi dorm și bebe doarme și el, 
în patul lui cu gratii. Și-a băut laptele și-a adormit cu 
biberonul în gură. Ursilă dansează și îți spune că trebuie să 
te ridici și să o faci, ca să îi spui mâine Mariei Gloria. 

Te apropii de patul lui bebe. Veioza nu luminează 
bine, e acoperită de un carton negru în formă de coif. Nu 
vezi pe unde mergi și te lovești de caloriferul electric din 
mijlocul camerei. 

 Acum te doare piciorul și îți vine să plângi.  Ursilă a 
rămas în pat, cu fața în jos. Bebe doarme tot cu fața în jos. 
Are mâinile sub el și fundul în sus și biberonul încă în gură. 
Bebe e caraghios. Dar plânge prea mult. Și mama ta e mereu 
nervoasă. Bebe plânge și mama ta te ceartă tot pe tine. Bebe 
nu vrea să doarmă și mama spune că tu ești de vină. Bebe e 
de vină. Maria Gloria ți-a spus încă de la început că el e de 
vină. Apoi ți-a spus ce a făcut ea. Și a râs și a fugit și Ana a 
râs și ea și a fugit cu Maria Gloria și tu ai rămas singură. 

Bebe s-a mișcat în somn și tu te-ai speriat. Dacă se 
trezește? O să înceapă să plângă și o să vină mama ta și o 
să vadă că nu dormi și o să spună că tu l-ai trezit. Fugi la 
loc în pat și te bagi sub plapumă. Îl iei pe Ursilă în brațe și 
îi zici că trebuie să facă liniște. Până adoarme bebe la loc. 
Apoi poți să o faci. 

Ursilă dansează pe genunchii tăi, în tăcere. Ai împins 
mai în spate coiful de pe veioză și acum îi vezi umbra lui 
Ursilă cum alunecă pe zid. Umbra lui Ursilă e acum lângă 
cățelul dalmațian desenat acolo. Mama ta l-a desenat, când 
tu erai în burta ei. Și lângă el a desenat pe ursul de pluș. Și 
între ei, un fluture. 

Și acum umbra lui Ursilă este sub fluture. Îl miști pe 
Ursilă și umbra lui se face mai lungă și capul umbrei lui 
ajunge pe tavan și este mare. Umbra lui Ursilă zici că e un 
monstru care se plimbă pe tavan și perete. Ți-e frică. De 
când a venit bebe, mama ta nu ți-a mai spus povești 
frumoase. Înainte îți citea multe povești frumoase. Stătea 
lângă tine și vă uitați la poze și îți citea. De când a venit 
bebe nu mai are timp. Și tatăl tău e mereu plecat în altă țară. 
E bine când pleacă, că vine înapoi cu rochițe și cu machiaje 
de copii. Îți place când pleacă tatăl tău în altă țară. 

Maria Gloria a spus ieri în clasă o poveste cu fantome. 
Fantomele erau negre ca niște umbre. Ana s-a speriat și tu te-
ai speriat și ceilalți copii s-au speriat și Maria Gloria a râs de 
voi. Dacă umbra lui Ursilă e o fantomă? Dacă fantoma o să 
coboare de pe tavan când tu dormi și intră în tine? Așa era 
povestea spusă de Maria Gloria. 

Îl bagi repede pe Ursilă sub plapumă, să nu îi mai 
vezi umbra. Îți dorești ca fantoma să intre în bebe și nu 
în tine. Bebe doarme. El nu o să simtă fantoma. El e 
mic. Mai bine să intre în el decât în tine. Lui nu e frică. 
El încă nu știe, că e mic, așa zice mama ta. Și când face 
prostii și te mușcă și tu îl împingi mama ta tot pe tine te 
ceartă. Și zice că el e mic și că nu știe. Dar Maria Gloria 
ți-a zis că știe. Și ti-a zis ce a făcut ea și a râs și a fugit 
și a râs și Ana și a fugit după ea. 

Te ridici și te apropii iar de patul lui bebe. Îl vezi cum 
doarme, s-a întors cu fața în sus și stă crăcanat. E caraghios 
bebe. Doarme fără pernă. Tu ai două perne. Una e în pat, 
cealaltă e în cort. Te întorci la veioză și ridici coiful de pe 
ea. Acum e lumină. Intri de-a bușilea în cort și iei de acolo 
perna. E mare, e cât bebe de mare. O ții cu două mâini. O 
ridici și i-o pui lui bebe pe față și o lași acolo. Bebe dă din 
picioare și o împinge cu mâinile și începe să plângă. L-ai 
trezit, perna ta l-a trezit. Bebe plânge și o să vină mama ta. 
Iei repede perna și o bagi la loc în cort. Te grăbești. Te pui 
în pat și te întorci cu fața la perete și te prefaci că dormi. 
Mama ta a întrat în cameră, o auzi cum zice ssssst. L-a luat 
pe bebe în brațe și se plimbă cu el, o auzi. Îi zice mereu la 
ureche ssss și gata-gata și nani-nani până când bebe 
adoarme la loc și ea pleacă și închide ușor ușa. 

Mâine o să îi spui lui Maria Gloria ce ai făcut și o să 
râzi și Ana o să râdă și nu o să mai fugă. Mâine Maria 
Gloria o să fie prietena ta și Ana o să fie și ea prietena ta. 

Îl mângâi pe Ursilă pe cap și adormi. 
Când mama ta doarme, tu ești încă trează și Ursilă e și el 

treaz. Îi povestești ce i-ai zis Mariei Gloria și cum a râs ea și 
cum a râs și Ana și cum te-a luat Ana de mână și ai stat cu ele 
în clasă toată ziua. La prânz nu ai dormit, ai stat în pat și ai 
vorbit cu Maria Gloria. Ea a venit lângă tine și ți-a zis ce a 
făcut și tu ai râs și i-ai mai zis o dată ce ai făcut. Acum sunteți 
prietene, și Maria Gloria a luat brățara ta și și-a pus-o la mână. 
Ana a dormit la prânz și când s-a trezit a venit la voi și a zis și 
ea ce a făcut și voi ați râs. Dar Ana te-a întrecut și a întrecut-o 
și pe Maria Gloria și Maria Gloria a zis că tu nu poți să faci ce 
a făcut Ana și Ana a zis la fel și au râs. Ursilă îți spune că 
mint. Ursilă îți spune că și tu poți să faci ce a făcut Ana. 

Azi mama ta te-a certat că nu ai vrut să mănânci pastele. 
Ție nu ți-au plăcut și i-ai zis că nu îți plac și ea a zis că nu are 
timp să facă altceva și că dacă nu mănânci rămâi flămândă. 
Bebe a mâncat tot și mama i-a zis că e un băiat cuminte. Ție 
nu ți-a zis că ești o fată cuminte. Și ai vrut să vină fantoma și 
să intre în bebe la masă și să îl facă să nu mai mănânce. 

Acum bebe doarme și mama ta doarme. Tatăl tău a plecat 
iar și abia aștepți să vină acasă cu Apple Jack cum și-a 
promis. Mâine o să îl sune mama ta și tu o să vorbești cu el, să 
fii sigură că nu uită. Îi zici lui Ursilă că o să îl pui pe Apple 
Jack chiar lângă Pinkie Pie și că or să se joace împreună. Bebe 
nu are voie să se joace cu ei. Ursilă îți spune că bebe nu 
trebuie să intre în camera ta când o să aranjezi poneii. Dar 
mama ta o să îți spună că e și camera lui. Nu e a lui.  E a ta. El 
a venit mai târziu și a venit în camera ta. Așa a zis Maria 
Gloria. A venit mai târziu în camera ta și se joacă cu jucăriile 
tale. Și le strică, că e mic și nu știe, așa a zis mama ta. 

Trebuie să ascunzi toate jucăriile. Ursilă îți zice că 
trebuie să îl ascunzi și pe el. Dacă îl vede bebe îl ia și 
pleacă cu el și îl aruncă prin casă și îl pierzi. Nu vrei să îl 
pierzi pe Ursilă. Îi spui lui Ursilă să nu îi fie frică: bebe nu 
o să îl găsească niciodată. 

    CCRROONNIICCAA  LLIITTEERREELLOORR 

când părinţii dorm 

Auzi pași pe hol, mama ta nu doarme. A ieșit din cameră 
și s-a dus la bucătărie. Ți se face frică și îl strângi pe Ursilă la 
piept. Dacă vede mama ta că nu dormi te ceartă din nou. Și îți 
spune că trebuie să te culci imediat. Și că trebuie să te scoli 
mâine de dimineață. Nu îți place că trebuie. Ursilă îți spune că 
nu trebuie să trebuie.  

Mama ta e mereu obosită. Când tatăl tău e plecat, ea e și 
mai obosită. Și te ceartă mereu. Maria Gloria ți-a spus că bebe 
e de vină. Dacă el nu venea, mama ta nu era așa obosită. 

Aștepți să intre mama ta în camera ei și te dai jos din pat. 
Bebe doarme într-o parte, cu spatele la tine. E caraghios bebe. 
Când erai mică îți sugeai degetul când dormeai. Așa ți-a zis 
mama ta. Bebe nu și-l suge ca tine. Bebe doarme cu palma 
sub obraz. Te întorci la patul tău și iei perna ta. E mai ușoară 
și mai moale decât perna din cort. Bebe doarme într-o parte și 
îi pui perna pe cap și o apeși cu mâinile și o ții așa când bebe 
începe să plângă. Bebe plânge sub pernă și nu se aude prea 
tare, că o ții cu mâinile. Bebe dă din picioare și împinge perna 
cu mâinile lui și te împinge și pe tine. Bebe se zbate și plânge 
mai tare. Iei perna și fugi la loc în pat, o să vină mama ta să îl 
ia în brațe și să îi zică ssss și nani-nani și gata-gata până 
adoarme. Îl strângi pe Ursilă la piept. Bebe plânge în patul lui 
cu gratii și tu aștepți să vină mama ta să îl culce la loc. 

Când părinții tăi dorm, tu te gândești la Maria Gloria și la 
Ana și la Ruxi. Ruxi a venit astăzi la voi și a vrut să fie 
prietena voastră dar voi nu ați vrut să fiți prietenele ei. Maria 
Gloria a râs și a fugit și tu ai fugit cu ea și cu Ana și Ruxi a 
rămas singură. 

Ruxi e prea mică și parcă e băiat că are părul scurt. Și 
nu poate să îl spună pe r și nici pe l și are o păpușă în mână 
cu care se joacă mereu. Azi a vrut să îți dea ție păpușa dar 
nici nu te-ai uitat la ea, când ți-a întins-o. Ai ridicat din 
umeri și ai râs și ai fugit și ai lăsat-o singură. Nu vrei să fii 
prietena lui Ruxi. Nu vrei să vină la ziua ta. Mai e puțin 
până la ziua ta, așa a zis mama ta. Mai sunt șapte zile până 
la ziua ta. Mâine o să faci invitații cu mama ta și o să le dai 
cui vrei tu. Nu vrei să vină și bebe la ziua ta.  O să spargă 
baloanele și o să verse paharele și o să își bage mâinile în 
tort și mama ta o să spună că e mic și nu știe. Ba știe. 

Azi i-ai spus Mariei Gloria ce ai făcut și Maria Gloria 
a zis că ai întrecut-o pe Ana și a râs și tu ai râs.  Ana nu a 
râs. Ana s-a supărat și a plecat că nu îi place să fie 
întrecută. Maria Gloria a zis că mai era puțin și îl făceai 
îngeraș pe bebe. Tu ai râs și ai întrebat-o ce e ăla îngeraș 
și Maria Gloria a zis că îngerașii sunt ca bebe doar că nu 
îi vedem și că nu plâng niciodată.  

Ursilă îți zice că e mai bine ca bebe să fie îngeraș că nu 
o să mai plângă niciodată. Va fi tot cu voi și mama ta nu o 
să mai fie obosită și nici nervoasă. Mama ta o să îți 
citească iar povești și o să îi citească și lui bebe îngeraș 
povești. Și o să îl lași pe bebe îngeraș să se joace și el cu 
Apple Jack căci va fi invizibil. 

Maria Gloria nu îl are pe Apple Jack și nici pe Pinkie Pie. 
Tatăl Mariei Gloria nu pleacă în altă țară și nu îi aduce 
cadouri. I-ai spus că mâine o să îi dai tu un cadou și s-a 
bucurat. Apoi ți-a spus la ureche ce a făcut și ți-a spus să nu 
zici la nimeni. Ai întrebat-o dacă poți să îi zici lui Ursilă și a 
zis că nici lui nu ai voie să îi zici. E secret. 

Dar tu îi spui la ureche lui Ursilă ce a făcut Maria 
Gloria și îi spui că e secret. Ursilă dă din cap că a 
înțeles și dansează și bate din labe și te pupă pe 
obraz. Ursilă se bucură că i-ai spus și lui ce a făcut 
Maria Gloria. Ursilă se bucură când îl lași cu fața în 
jos pe patură și iei în brațe perna de pe pat. O să o 
întreci pe Maria Gloria și o să faci și tu ceva secret. 
O să îl faci îngeraș pe bebe și mama ta o să fie 
fericită și tu o să fii fericită. Și bebe o să fie fericit că 
nu o să mai plângă niciodată. 

Te apropii de patul cu gratii în care e bebe și îți ții 
răsuflarea, să nu faci zgomot. Părinții tăi dorm în 
camera lor. Părinții tăi sunt obosiți și nervoși și vor să 
doarmă mereu și mereu îți zic că trebuie să te culci 
devreme. Părinții tăi nu mai vor să dormi cu ei, în 
camera lor. De când a venit bebe tu nu ai mai dormit în 
camera părinților tăi. 

Bebe stă într-o parte, cu fața la tine. Are capul băgat 
într-un colț și e transpirat la ceafă. E caraghios bebe. O 
să îi pui perna pe cap și o să o apeși tare și el  o să 
plângă dar nu o să audă nimeni. O să apeși atât de tare 
perna încât bebe o să dispară și o să se transforme în 
îngeraș. Așa ți-a zis Maria Gloria. 

 

 George C. DUMITRU 

 
 
 
 
 
S-a născut la 26 februarie 1978 în Constanţa. Debut: 

2003, în antologia de proză scurtă Respiro (Editura Dacia), 
cu povestirile Vânătorul și Vis de mărire. A mai publicat, în 
2009, în „Tomis” și „Oglinda literară”. În 2010 povestirea 
Opulență a fost inclusă în antologia Pensi che ci saremmo 
potuti conoscere in un bar?, coordonată de Caravan 
Edizioni  din Italia. Tot în 2010, i-a apărut, la Editura 
„Vremea”, volumul de proză scurtă Poveste cu o fată. 

 

 

  
  

CCCRRROOONNNIIICCCAAA   VVVEEECCCHHHEEE   
 



cronica veche 

 

12 

                     

  

CCRROONNIICCAA  AARRTTEELLOORR   

ARTA  
ȘI  

FERICIREA 
Fericirea se cuvine să fie învăţată, deprinsă clipă de clipă 

în tumultul trăirii. S-o descoperi mereu, în tine, în jurul tău, în 
lumea prin care treci. Dintre toate fericirile cunoscute, 
identificate adesea cu sclipirea plăcerii, cea  datorată artei, spun 
înţelepţii lumii, este suprema fericire, cea care invită spiritul să 
înnobileze plăcerea.  

Între fericirea creatorului, stăpân absolut peste sunete, 
culori, linii, cuvinte, şi fericirea celui care-i primeşte opera în 
dar, încercând  miraculoase clipe de bucurie a sufletului şi minţii, 
care este cea autentică, cea de invidiat? Dacă cel care citeşte 
Shakespeare, care ascultă Mozart (în interpretarea filarmonicii 
din Londra!), care se lasă vrăjit de un spectacol semnat de 
Andrei Şerban, care vede, pentru a zecea oară „Casablanca” şi 
tot i se umezesc ochii, care uită să mai plece din faţa unui tablou 
reprezentând  un cal alb pictat de Toulouse-Lautrec, sau cel care 
caută unghiul cel mai potrivit din care să cuprindă o minune 
arhitectonică, în fine, cel care consumă Artă este o dată fericit,  
creatorul de fapt artistic este de două ori fericit. Prima oară 
atunci când, muncind liber, stăpânit doar de fiorul imaginaţiei 
proprii, zămisleşte opera. Şi încă o dată când o dăruie, generos 
sau trufaş, celorlalţi, înălţându-i, rupându-i de monotonia 
cenuşie, uniformizantă a cotidianului anost.  

Sunt, acestea (timide) argumente cu care am încercat a-i 
ademeni, întru rezolvarea /dizolvarea ecuaţiei artă / fericire, pe 
semnatarii din acest număr al revistei, cu speranţa provocării şi 
altor priviri, din diverse unghiuri. (V.B.) 

 
NECROPSIA FRUMOSULUI 
ŞI DEPĂŞIREA FERICIRII 

 
Fericirea este pentru fiinţa umană precum ideea unui os plin 

de carne pentru un câine: ceva mereu dorit, dar greu de atins şi 
mestecat. Explicaţia este oarecum simplă: nu ştim ce este 
fericirea decât la modul vag, abstract. Eschil vedea în fericire un 
desen abia schiţat: sunt suficiente trei ştersături cu un burete ud 
şi s-a terminat cu desenul. Fericirea a dispărut şi rămânem doar 
cu gustul său dulce-amărui. Cum aflăm dacă suntem fericiţi sau 
cum să urmărim fericirea, dacă nu ştim ce este fericirea în 
esenţa ei? Nu ne îndoim că fericirea merită cele mai mari 
sacrificii, dar nu ştim încotro şi cum să o căutăm. Democrit era 
convins că fericirea nu poate fi atinsă prin desfătările trupului, 
ci printr-o viaţă curată, cumpănită, plină de chibzuinţă. Alţi 
gânditori o vedeau în firea veselă, în anumite posesiuni, în 
capacitatea de a iubi şi dărui, în capacitatea de a nădăjdui, în a 
ne contopi cu lumina divină, în capacitatea de a crea lucruri 
frumoase sau de a trăi în preajma lor etc. Un pas aparent fericit 
au făcut unii psihologi contemporani atunci când au înlocuit 
conceptul nedefinit de fericire cu cel mai concret de stare de 
bine. Funcţie de trăsăturile şi preocupările unui individ, pot fi 
identificate experienţe care pot contribui la generarea unui 
anumit nivel al stării sale de bine. Fiecare om trăieşte experienţe 
sau participă la activităţi ce ar dori să nu mai aibă sfârşit. 
Credinciosul autentic doreşte ca Sfânta Liturghie să nu se mai 
termine, iubitorul de vin şi-ar dori un pahar din care vinul să nu 
sece niciodată, iubitorul de artă şi-ar dori să se mute şi să 
trăiască într-un muzeu în care sunt strânse toate capodoperele 
pământului. Experienţele care ne definesc propria stare de bine 
sunt cele care ne absorb total, care ne fac să uităm de noi înşine, 
care ne transportă într-o altă lume, într-o altă dimensiune. 
Psihologul Mihaly Csikszentmihalyi a numit această stare, stare 
de flux. Este starea de răpire pe care o trăim atunci când citim o 
carte reuşită, când ne uităm la un film al regizorului preferat, 
când admirăm un tablou cu parfum de capodoperă. Este starea 
de imersiune în care intră un pictor atunci când pictează ore în 
şir, sau cea în care intră un scriitor atunci când este inspirat şi 
scrie fără a se mai opri.  

Evident, nu putem vorbi despre existenţa unor stări de bine la 
modul absolut, valabile pentru oricine şi oricând. Contează foarte 
mult ceea ce îşi doreşte fiecare individ. Totuşi, experienţa 
operelor de artă este considerată ca fiind undeva în vârful 
topului experienţelor ce generează stări de bine, al experienţelor 
care îi determină pe oameni să intre în starea de flux. Aşadar, 
prin ce însuşiri reuşesc operele de artă să provoace starea de 
flux? Până acum câteva zeci de ani răspunsul la această 
întrebare ar fi fost oarecum simplu de formulat. Opera de artă, 
ca obiect accesibil imediat simţurilor, conţine o doză 
substanţială de Frumos, acesta având puterea de a ne răpi, de a 
ne scoate din imediat şi a ne proiecta într-un spaţiu alternativ al 
unei perfecţiuni nepământene. Frumosul a fost socotit timp de 
secole modul în care pământenii pot întrezări o lume ideală, de 
dincolo de cea vizibilă, o lume a perfecţiunii, o lume a formelor 
pure, o lume a divinităţii. Or, această lume a formelor pure 
putea fi întrezărită doar dacă era zugrăvită într-un anume fel. O 
astfel de înţelegere a puterii operei de artă a condus la o 
continuă rafinare şi perfecţionare a tehnicilor artistice, la o 
transmitere privilegiată a anumitor secrete privind execuţia, la o 
alegere a subiectelor dintr-un spectru de posibilităţi destul de 
restrâns. În ciuda constrângerilor şi ascezei prin care trebuia să 
treacă artistul, rezultatul dorit era mereu acelaşi: un obiect ce 
reprezenta o încarnare a Frumosului. Simţim si astăzi lucrul 
acesta privind capodoperele semnate de Giotto, Leonardo da 
Vinci, Caravaggio etc. În timp, chiar dacă tehnicile şi subiectele 
s-au diversificat, ideea de baza a rămas aceeaşi. Fericirea, starea 
de bine generată de compania operelor de artă s-ar datora 
frumuseţii lor explicite, faptului că reuşesc să fie ferestre spre 
perfecţiuni naturale sau transcendente, imposibil de atins în 
experienţa cotidiană.  

Acest mariaj fericit dintre opera de artă şi Frumos pare să 
fie pus sub semnul întrebării, în ultimele decenii, de arta 
conceptuală. Opera de artă nu este pentru conceptualişti un 
obiect frumos, ci o idee aptă să genereze interpretări. Obiectul 
artistic devine marginal, opera de artă nefiind un dat empiric. 
Obiectul este doar momeala ce atrage iubitorul de artă spre 
textul interpretării. În felul acesta, hermeneutica şi filosofia artei 
ajung să fie co-substanţiale operei de artă. Dacă privim cu 
ochiul format în spiritul artei clasice spre arta conceptuală, vom 
avea o reacţie sigură: aceasta nu e artă. Dacă aşezăm „păpuşile” 
lui Jeff Koons alături de sculpturile lui Michelangelo sau 
„stejarul” lui Michael Craig-Martin alături de păsările măiestre 
ale lui Brâncuşi vom obţine, pentru mulţi, un fel de glume de 
prost-gust. Arta conceptuală nu oferă acea frumuseţe imediat 
detectabilă prin simţuri. Arta conceptuală nu este frumoasă. 
Când vizităm o galerie de artă conceptuală, nu prea visăm să 
plecăm cu instalaţiile văzute acasă. În plus, nu am auzit să fi 
fost furate vreodată astfel de opere de artă. Totuşi, prin ce 
atrage arta conceptuală? Frumuseţea artei conceptuale este 
precum frumuseţea unei demonstraţii matematice, o frumuseţe 
cerebrală, pe care o înţeleg puţini. E o frumuseţe abstractă, 
uscată, răutăcioasă cu simţurile. Trebuie să înţelegi contextul în 
care o astfel de operă de artă a apărut, sintaxa artistică ce a 
făcut-o cu putinţă, trimiterile aşa-zis subtile pe care le face, 
reorganizările pe care le propune. Nu este o artă democratică, 
nu are un înţeles universal, nu se dezvăluie oricui. Este, chiar 
dacă nu-şi doreşte aceasta mereu, cu circuit închis. O artă 
pentru oameni cu multă imaginaţie şi sensibilitate, dar fără prea 
multă măiestrie şi îndemânare artistică. O artă făcută de artişti 
ce nu-şi mai pun întrebări majore, dar care oferă răspunsuri cu 
iz de taină accesibilă doar celor iniţiaţi. În ciuda adaosului 
filosofic, arta conceptuală rareori copleşeşte, rareori provoacă 
extaze mistice (nu că ar fi obligatorii!), rareori provoacă stări de 
flux. Nu ne face să trăim stări de bine, nu ne face mai fericiţi, 
dar ne face să înţelegem că şi lucrurile urâte pot avea adâncimi. 
Din păcate, nişte false adâncimi, de care puţină lume are 
nevoie; adâncimea ca găunoşenie. Arta conceptuală îi face 
fericiţi în primul rând pe autorii lor. Este o artă în care Eul 
artistului devine Demiurg omnipotent.  

 

Dacă artistul spune: „Acest gunoi este esenţa lumii!”, 
atunci gunoiul din faţa sa, produs de el, devine alfa si omega 
în înţelegerea sensului lumii.  Este o artă a Eului în inflaţie, o 
artă îmbătată de virtuţile performative ale limbajului, una 
care crede că poate preschimba printr-un simplu act de 
limbaj, printr-un decret, semnificaţiile lucrurilor comune. O 
artă a lipsei de măiestrie combinată cu tupeul şi fantasmele 
adolescentului ce crede că lumea a început cu el. O artă care, 
în general, spune celor mai mulţi dintre privitori: „Sunteţi 
proşti, nu înţelegeţi nimic!” O artă de genul acesta nu face pe 
nimeni mai fericit. Decât pe cei perverşi, care văd în galeria 
de artă un fel de bordel sado-masochist. 

Arta clasică era una care, prin frumuseţea ei intrinsecă, genera 
uimire si cutremur în privitor; operele de artă îl ţintuiau pe privitor 
minute (dacă nu chiar ore) în şir în faţa lor. Uitai de lumea din jur, 
uitai că eşti fiinţă din carne, imperfectă şi păcătoasă. Te bucurai 
pentru un timp de privilegiul îngerilor ce pot privi esenţele 
ascunse ale lumii. Extazul artistic era un nume al fericirii. Arta 
urâtă, din ce în ce mai prezentă astăzi, nu poate provoca astfel de 
sentimente. La urma urmei, se întrebă unii teoreticieni, de ce ar 
trebui ca arta să fie frumoasă? De ce ar trebui să ne facă arta 
fericiţi? Nu cumva acestea sunt prejudecăţi ce trebuie deconstruite 
şi demitizate? La urma urmei, de ce ar trebui să fim în genere 
fericiţi? Poate că fericirea e doar o glumă filosofică, o prejudecată 
metafizică ce trebuie depăşită, un ideal „meschin” şi incomod 
pentru lumea în care trăim. Care perfecţiuni, care lume a formelor 
pure, ce transcendenţă, care divinitate? Lumea e o imensă mizerie, 
noi suntem tomberoane de gunoi, arta e un deşeu. Dacă luăm de 
bune aceste idei, poate că devine ceva mai inteligibil motivul 
pentru care psihologii au înlocuit ideea de fericire cu cea de stare 
de bine sau stare de flux. Nu mai căutaţi fericirea, acesta este un 
vis metafizic, căutaţi doar să vă simţiţi bine. Lucrurile stau aşa 
cum decretaţi voi că stau. Deocamdată, mâncaţi o pizza, beţi trei 
doze de bere şi topiţi-vă privind cinci episoade la rând din noul 
serial TV! Să nesimţim bine! Restul problemelor sunt doar mituri 
şi prejudecăţi cărora artiştii şi filosofii originali ai timpului nostru 
tocmai le fac necropsia. 

Gerard STAN 
 
 

MEDIOCRITATEA FERICIRII 
v  
Am urmărit, nu de mult, o discuție între doi filosofi. Vorbeau 

despre iubire. Primul, jucând rolul „specialistului”, susținea că 
numai omul superior, inteligent și rafinat este capabil de un atare 
sentiment (având privilegiul conștienței faptului că iubește), în 
timp ce insul needucat, primitiv, ar fi cu totul inapt să cunoască 
iubirea în alt fel decât lăsându-se condus de impulsurile propriilor 
instincte, fără putință de cenzurat. Argumentul contrar, formulat 
de celălalt opinent, era că emoțiile nu sunt neapărat elitiste, că nu 
se educă în bibliotecă, prin lectură pedantă și studiu migălos. 
„Filtrul” amorului este, așadar, nici savant, nici livresc. Omul 
neinstruit ar fi capabil de iubire asemeni celui cultivat, ba poate 
chiar mai mult. Ceea ce este simplu și firesc în cazul celui dintâi, 
devine complicat și problematic pentru celălalt – de aici și 
mulțimea inadecvărilor la care se expune în viața de zi cu zi. 

În același mod par a se tranșa lucrurile și în privința 
fericirii; unii reclamă o pretinsă competență în domeniu, 
oferind rețete de urmat, în timp ce alții o experimentează 
direct, nesocotindu-le întru totul. Experții improvizați sunt gata 
oricând să livreze ghiduri care indică sursa și traseul fericirii, 
garantând la termene precise cucerirea piscului mult visat. Nu 
voi invoca aici părerile lor; cei interesați de amănunte au la 
îndemână Cea mai frumoasă istorie a fericirii (Editura Art, 
București, 2008), scrisă de francezii André Comte-Sponville, 
Jean Delumeau și Arlette Frage.  

Cum se vede fericirea din perspectiva artelor vizuale? Poate fi 
„sistematizată” și convertită în imagini? Care este „locul” acesteia 
printre celelalte stări sau sentimente omenești? 

o  s e m i o z ă  d e s c h i s ă
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Etimologic, termenul invocat vine pe filieră latină; felix, 
felicis desemnează ceea ce este roditor, favorabil, aducător de 
noroc. Deși are aparența unei stări excesive, fericirea este asociată 
mai cu seamă calmului plăcut, bucuriei, mulțumirii de sine. În 
absența unei definiții satisfăcătoare, a fost raportată frecvent la 
termenii antinomici care ar submina-o. Pictorii renascentiști 
(Giotto, Hieronymus Bosch) o asociază binelui și virtuții, 
denunțând viciile – surse ale păcatelor și nefericirii.  

Prin extrapolare, locul favorit al fericirii este Paradisul, cu 
grădinile sale îmbietoare. Drumul spre Cer este suitor, inițiatic, în 
trepte, dar efortul merită încercat. O Grădină a Paradisului,  
pictată în 1410 de Maître de la Haute Valléee du Rhin, are toate 
atuurile frumuseții: ierburi verzi și înalte, flori colorate, pomi 
roditori (unul al „cunoașterii”, altul al „vieții), păsări cântătoare, 
suspendate grațios pe ramuri. În interiorul zidurilor fortificate, 
câteva domnițe acoperite de veșminte elegante se răsfață cu 
îndeletniciri aristocratice: culeg fructe, fac lectură, poartă 
conversații, se desfată cu armoniile sonore ale muzicii divine. 
Artistul insistă pe dulcea monotonie a plăcerilor spirituale, de care 
au parte - evident - doar cei virtuoși.  

Dar și păcătoșii au un „paradis” al lor. În a sa Grădină a 
deliciilor, Bosch schițează o replică lumească a Edenului celest, 
descrisă în culorile păcatului și ale decadenței totale. Pictorul 
zăbovește cu cinism asupra conduitelor deviante ale semenilor, 
sugerând astfel că ispitele răului sunt inepuizabile, că scandalul și 
monstruosul sunt ingredientele de neocolit ale unei vieți puse sub 
semnul risipei și destinului funest.  

Începând cu veacul al XVI-lea, pictorii recurg la soluția 
alegoriei. Fericirea este feminină, voluptuoasă, dezbrăcată și de 
haine, și de prejudecăți. Impunătoare în atitudine, ea beneficiază 
de protecția îngerilor, dar este pândită amenințător de mai toate 
ipostazele răului. Uneori ia numele Fortunei (Norocului), 
împărțind cu generozitate din bunurile aflate într-un corn al 
abundenței, de care nu se desparte - așa cu se vede în alegoria lui 
Dosso Dossi, de la 1530. În lucrarea flamandului Frans Francken 
cel Tânăr (1615), fericirea e stăpâna lumii, lăsându-se în voia 
norocoasă a vântului care umflă pânzele unei corăbii imaginare. 
O Alegorie a fericirii este semnată la 1564 de Agnolo Bronzino; 
postată frontal, în prim-plan, fericirea ia chipul unei femei 
viguroase, cu sânii dezgoliți, ținând într-o mână Caduceul lui 
Hermes (asociat prosperității și sănătății). 

Există și o ipostază radicală a fericirii, inspirată de literatura 
mistică... În „Capela Cornaro” din Basilica Santa Maria della 
Vittoria  (Roma), Gian Lorenzo Bernini sculptează Extazul Sfintei 
Tereza (1652), fixând momentul în care aceasta moare săgetată 
de un înger, pentru a cunoaște însă bucuria întâlnirii și uniunii cu 
Dumnezeu. Moartea este o „plăcere dureroasă”, facilitând 
„nunta” spirituală cu „mirele” adorat.   

Fericirea nu exclude însă banalitatea și firescul. O citim pe 
chipul Odaliscelor lui Boucher, în privirile frumoaselor din 
Baia turcească a lui Ingres, în ochii Olympiei lui Manet sau în 
erotismul personajului feminin din Dejunul în iarbă al aceluiași. 
Decorurile pot fi și ele profane: grădina, parcul, malul unui râu, 
plajele însorite, copacii înverziți, umbra acestora – toate menite 
să încânte simțurile. Fericirea înseamnă și nostalgia trecutului, 
dorul lumilor apuse, amintirea paradisului pierdut, dar și clipa 
trăită cu intensitate în prezent. Lenea contemplativă, plimbarea 
fără scop, jocul, dialogul convivial, dansul, beția, amorul intră 
într-o economie nescrisă a fericirii, dar surprinsă inspirit în 
lucrările artiștilor.  

Aș spune că arta „umanizează” fericirea; o scoate de sub 
zodia rarității sau excepționalității, aducând-o în cotidian și 
imediat. Sănătatea, bunăoară, este un indiciu al fericirii; o 
prețuiești cum se cuvine, din păcate, doar atunci când îți lipsește. 
În principiu, accesul la fericire nu este restricționat sau 
condiționat în vreun fel. El se face însă nu neapărat prin poarta 
prețioasă a erudiției sau a competențelor abstracte, ci pe cea de 
mijloc, medie, „mediocră” a simțului comun – nici vulgar, nici 
elevat. O spunea însuși Kant, filosoful cel mai auster. Măcar aici 
aș consimți că are întru totul dreptate. 

Petru BEJAN 
 

TOTUL FIINŢĂRII UMANE 
v  
Iată o conjuncţie a cărei înaltă ontologie îngăduie, 

înainte de altele, înţelegerea atributelor definitorii ale fiinţei 
umane: demnitatea de a fi chip şi asemănare, puterea de a 
rezona întru iubire şi bucurie a manifestării creatoare.  

Căci, dacă ar trebui să răspundem în foarte puţine 
cuvinte obsedantei întrebări  ̶  Cine am ales să fim, de unde 
venim şi încotro plecăm?  ̶ , am face-o spunând mai mult sau 
mai puţin metaforic că suntem fărâme vibratile desprinse 
holografic din „vibraţia tuturor vibraţiilor”, aşa cum esenţa 
Gândului Divin ar putea fi definită, că suntem întreguri 
ondulatorii capabile să genereze prin „rezonanţă creatoare” 
infinite chipuri ale formelor esenţiale, virtual perfecte 
(ovoidul şi clepsidra, coloana şi ciorchinele), proiecţii ale 
iubirii implicată în substanţă, aspirând a învia omeneşte 
arhetipurile Marii Creaţii… Suntem „scântei de dumnezeire” 
semnificativă având ca suport semnificant „fărâme de 
pulbere stelară”, suntem spirite venite la întrupare cu 
menirea de a-şi spiritualiza trupul, trăindu-l prin totul celor 
liber alese, întru facere şi devenire, în orizontul vieţii sale 
trupeşti şi sufleteşti, al celei mentale şi spirituale 
deopotrivă… Un tot supus uneia şi aceleiaşi inexorabile legi: 
legea creşterii în frecvenţă…; o creştere graţie căreia, atunci 
când holograma sufletului nostru va pleca în „viaţa de 
după…”, încărcată cu memoria tuturor trăirilor sale, fiinţa 
dezîntrupată se va aşeza fără putinţă de greşeală  ̶   în 
virtutea unei cereşti rezonanţe  ̶  acolo şi numai acolo unde 
şi-a aşternut deja „locul” … 

Şi, toate acestea, urmând cea mai simplă logică cu 
putinţă: aceea a unei „veşnice reîntoarceri” a omului la 
starea de a face lucrurile lumii aşa cum au fost ele făcute… 
Căci, regândindu-l pe Brâncuşi,  am spune că: greu nu-i este 
omului să facă lucrurile, ci să se pună în starea de a le 
face… Îndumnezeindu-se, prin aceasta… 

 În contextul unor atare metafizice consideraţii, ar trebui să 
ne întrebăm, o dată mai mult, cum ar fi mai firesc să cercetăm 
lucrurile, într-o logică înlănţuire a lor: arta, mai întâi, ca 
premisă a fericirii umane, sau viceversa, fericirea considerată 
ca premisă a artei de a fi om? Iată o întrebare primordială 
pentru înţelegerea darului de a fi creator, dar care a marcat 
naşterea şi devenirea fiinţei omul şi pe care nici o altă creatură 
eterică, Lucifer bunăoară, nu l-a primit de la Tatăl Ceresc. Un 
motiv de profundă (ne)fericire, de negrăită satisfacţie sau de 
funciară revoltă… 

Depăşind capcana alegerii unui răspuns dintre 
alternativele polare, adică alegerea dintre „sau una, sau 
alta” pe care aristotelicul tertium non datur l-a impus peste 
milenii, suntem datori acum a folosi logica identităţii 
contrariilor,  dialectica lui „şi una şi alta”, asumând: starea 
de fericire ca generatoare de artă, pe de o parte, starea 
artistică drept iniţiatoare a fericirii, pe de altă parte. O 
sinergie a cauzelor şi efectelor în care unele devin celelalte 
şi reciproc, definind prin simultaneitate sau/şi succesiune 
situaţia a două posibile interpretări: una experienţial-
intuitivă şi alta experimental-raţională. 

 
● Arta fericirii… A trăi fericirea, ca pe o „piatră 

filosofală” încă neconştientizată de gândul omenesc, mai 
mult sau mai puţin filosofic, este  ̶  pe cât de simplu  ̶  pe 
atât de complicat… Căci, este implicată în această trăire o 
„artă fără de artist”, o artă în care omul se manifestă cu 
preponderenţă drept creatorul-artizan al propriei sale vieţi 
psiho-fiziologie, fără a fi fost învăţat anume de cineva să 
facă aceasta. Exceptând, desigur, faptul că gena cosmică şi 
telurică se constituie drept un „instinctual învăţător”. 
Această trăire este ceea se poate numi „experienţiere”: 
fericirea omului de a supravieţui, întreg şi armonic, fără  
a-şi da seama explicit de valoarea înaltă a unei atare stări. 
O stare-de-a-fi-în-artă pe care paradoxala sintagmă biblică 
o descrie cel mai bine: Fericiţi cei săraci cu duhul…, 
asociind-o acelora cărora nu le este necesară o potenţială 
cunoaştere pentru a trăi în armonie cu legile cosmice şi 
divine. O fericire firesc asociată cu arta de a zâmbi şi de a 
plânge, de a fi blânzi, milostivi… Este, într-un anume chip, 
starea edenică a protopărinţilor care, dincolo de orice urmă 
de raţionalizare, trăiau pur şi simplu fericirea fără a o pipăi 
sau cântări, fără a o striga în toate vânturile, ci pur şi 
simplu desfăşurând-o şi păstrându-i astfel inefabilul… 

Este starea calitativă a omului de a fi aşa cum ar fi fost 
încă înainte de căderea în frecvenţă, înainte de fatala 
muşcătură din pomul cunoaşterii, implicând  ̶  paradoxal  ̶   
o entropică ruptură de natură. 

 

Căci, prin instaurarea unui regim cultural-civilizator pe 
cât de rafinat, pe atât de pervers, arta fericirii de a trăi în 
sănătate cosmogonia „bucuriilor esenţiale”  ̶  pământul şi apa, 
aerul şi soarele  ̶ ̶  a început să îşi piardă treptat din putere, 
confruntându-se cu avatarurile unei „arte împotriva artei” 
care a împins istoria umană într-o fundătură din care omului 
îi este acum atât de greu să iasă, rupt de natură şi de cosmos, 
de el însuşi şi de Dumnezeu… 

Din fericire, peste toate atribute dăruite omului prin 
geneză creatoare, Creatorul Ceresc i-a mai dăruit şi 
privilegiul de a-şi reaminti originile sale cosmice, în termenii 
unei înţelepciuni anamnetice de care încă Platon vorbea… 
Sau, din nou în termenii extacticii brâncuşiene: „Zborul, ce 
fericire…”. O (re)creaţie a stării de a fi… 

 
● Fericirea artei… Odată devenită fiinţă cunoscătoare, 

preponderent experimentală şi analitică, omul a ales să îşi 
modeleze creator şi destinul, pentru a se bucura de fericirea de a 
fi om şi nu altceva… Libertatea de a alege liber „ce şi cum”, pe 
„orizontala” vieţii sale mundane, a început astfel să dubleze 
„verticala” unei alegeri pentru care orice suflet pare a opta 
înainte de întrupare, de naştere, în virtutea unor mecanisme de 
rezonanţă care încă scapă cunoaşterii raţionale. 

Devenit capabil să îşi modeleze „artistic” viaţa, omul a 
descoperit treptat şi privilegiul de a trăi „fericirea întru artă”, 
generată de orice acţiune înalt creatoare. Astfel, el şi-a 
transformat treptat viaţa într-o perpetuă sursă de creaţie 
artistică, îmbogăţind-o prin culori şi forme, substanţe şi 
volume ce vibrează optimizator peste corpul fiinţei umane, dar 
deopotrivă prin idei şi stări psiho-emoţionale în măsură să 
genereze complexe ondulatorii (holograme) caracterizate prin 
frecvenţe, amplitudini, intensităţi. În acest sens, mediul său de 
viaţă, creator optimizat, i-a îngăduit artistului şi beneficiarului 
său uman fericirea unei aparte „sublimări creatoare”, fericirea 
de a trăi potrivit unui încă ignorat principiu al plăcerii: îmi 
place acest ceva, pentru că   ̶  prin efectele fizice şi bio-psiho-
logice generate  ̶  am nevoie de el…  

Ca atare, prin act armonic, plăcut ochiului şi minţii sale, 
act definitoriu al unei „arte de după Arta Marii Creaţii”, omul 
devine beneficiarul propriei sale construcţii creatoare, al 
propriului său EU lumesc, o operă de artă de a cărui stare se 
va bucura mai mult sau mai puţin, în raport cu expectanţele 
sale… Tot atâtea grade de fericire… Căci, a fi fericit 
înseamnă a fi cum vrei tu să fii, nu cum vor alţii… Dar, 
împlinirea acestui deziderat nu este niciodată simplă, 
presupunând vocaţie şi putere de dăruire, respect faţă de sine 
şi faţă de semen, compasiune, sacrificiu şi iertare, prin  
motivare spirituală şi nu în ultimul rând prin zâmbet.  

Din altă perspectivă asumată, fericirea este o problemă de 
contextualitate, a cărei finalitate depinde nu numai de omul 
devenit artist, ci deopotrivă de mediul şi timpul istoric în care 
el devine… Căci, fericirea de a trăi „viaţa ca artă” defineşte o 
semioză nelimitată, deschisă, în care trăirea artei devine 
premisă a fericirii, iar aceasta devine cauză determinativă 
pentru o ulterioară stare artistică. Într-o atât de simplă 
dialectică sunt implicaţi, însă, toţi parametrii care descriu 
situaţia de comunicare a omului cu sine însuşi şi cu semenul 
său, cu obiectul acţiunii constructoare şi cu strategiile de 
facere a lui, cu timpul şi spaţiul împlinirii, cu expectanţa 
formulată şi cu consecinţele materializării sale. Toate aceste 
criterii trebuie cu necesitate corelate armonic, pentru că 
fericirea nu cunoaşte jumătăţi de măsură: ea este deplină sau 
nu este deloc…  

Cu alte cuvinte, puterea de a-şi construi viaţa aşa cum 
doreşte defineşte însăşi arta omului de a oscila între 
libertatea şi nonlibertatea de a fi el însuşi. Căci, cu 
adevărat fericit în libertatea sa este numai acela care ştie 
că există şi nefericire, şi neputinţă şi nemişcare… Stări 
din care omul nu poate ieşi decât prin necondiţionată 
iubire. În acest sens Pygmalion şi Galatheea reprezintă 
ecouri ale unei arhetipale poveşti care cuprinde totul 
despre om, în calitate de creatură înzestrată atât cu darul 
genitorului de Artă după Artă, cât şi cu darul de a-şi 
reconstrui multiplele Chipuri ale Fericirii de a Fi… 
Trăind, înainte de a avea, şi având doar pentru a trăi… 
Iubindu-şi şi luminându-şi clipa, oprirea şi curgerea… 
Activând, în cele din urmă, cea mai înaltă ştiinţă a 
fiinţării umane: 

 Arta fericirii ca fericire a artei…  
Aceasta, până când TOTUL FIINŢĂRII UMANE se 

va fi topit într-o nediferenţiată sacralitate: aceea din a 
cărei infinire omul s-a desprins spre a se naşte…  

 

Traian D. STĂNCIULESCU 

 

ARTA ȘI FERICIREA 
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El, Martin Esslin, a fost cel ce a pus în circulație conceptul de absurd. 
Conceptul a apărut după fenomen. Cam la fel au stat lucrurile în cazul 
conceptului de Ev Mediu ori în cazul Renașterii. A fost vorba despre un 
concept ce nu a fost, măcar inițial, nici pe placul lui Beckett, nici pe placul 
lui Ionesco. Ceva mai încolo, mai curând tacit, până și îndărătnicul Ionesco 
a acceptat eticheta.  

Criticul englez, care a cunoscut și admirat scrierile celor doi, dar și ale 
lui Adamov, încă înainte ca ele să devină notorii, încă pe vremea când se 
jucau în săli mici, uneori de periferie, și ale căror reprezentări provocau 
adesea reacții deloc tandre din partea publicului și în anii când el, viitorul 
exeget, era doar un neînsemnat corespondent de presă acreditat la Paris, 
a publicat Teatrul absurdului (la genitivul din titlu Octavian Saiu ține, după 
cum vor vedea cei ce i-au citit cartea, enorm și nu fiindcă ar fi un filolog 
chițibușar, ci cu argumente) în 1961. Esslin i-a pus alături pe dramaturgul 
irlandez și pe cel român. Alăturarea nu le-a covenit nici unuia, nici altuia. A 
contat, desigur, orgoliul întâietății. Respingerea asocierilor s-a consumat 
într-un fel similar celui în care Albert Camus a refuzat plasarea lui sub 
însemnele existențialismului sartrian. Și fiindcă a venit vorba despre Sartre 
și despre Camus, mă grăbesc să subliniez că cititorul poate găsi în cartea 
lui Octavian Saiu observații interesante despre absurdul unora și despre 
absurdul altora. Despre diferențele de adâncime, de proveniență și de 
exprimare în plan artistic. Un absurd care, în pofida evidenței existenței 
unor asemenea diferențe, cam încurcă și provoacă frecvent confuzii. Mai 
ales la examenele universitare. Spun asta din experiența mea ca profesor. 

Sigur că au mai existat și alte cărți. Au mai existat și alte încercări de 
definire și alte tentative de etichetare. Cartea concurentă a fost, cel puțin  în 
spațiul cultural francez, multă vreme aceea a lui Geneviève Serreau. Se 
cheamă Histoire du „nouveau théâtre”. E limpede că lucrarea respectivă nu a 
fost deloc pe placul lui Octavian Saiu. O discută rapid, o respinge încă și mai 
rapid. De fapt, o aduce în discuție mai curând spre a pune în antiteză 
eticheta noul teatru, unde adjectivul e antepus, și teatrul nou, preferată de 
departe fiind aceasta din urmă. O altă carte concurentă e scrisă de 
Emmanuel Jacquart. Ei i se datorează un alt concept de relativ succes – 
teatrul deriziunii. Acesta i se pare lui Octavian Saiu mult mai povocator și îl 
discută în consecință. Exegetul român insistă asupra unei cărți a lui Marie-
Claude Hubert. Tot la fel cum cercetătorul examinează și alte cărți din 
respectivul areal tematic ori dezbate relația dintre teatrul absurdului (încă o 
dată, atenție la genitiv, atenție la filologie și reamintiți-vă avertismentul lui 
Ionesco referitor la consecințele ei din Lecția!) și avangardă. Aici ar fi multe 
de discutat. Poate chiar de emis unele rezerve. Depinde ce înțelegem prin 
avangardă și cât de liber, de generos privim conceptul. 

Concluzia lui Octavian Saiu e că marele dușman al sintagmei 
lansată în circulație în 1961 de Martin Esslin e sintagma însăși. Una 
„orfană”, una „paricidă”. Nu aș merge până acolo încât să iau în serios 
invitația semnatarului volumului Posteritatea absurdului de a uita cartea 
lui Esslin. O invitație lansată cam în joacă. Jocul e pe gustul lui Octavian 
Saiu. Atunci când nu îi joacă mici feste (mă gândesc la jocul cu vorbele 
care se vede de la o poștă că îi plac autorului și îi plac atât de tare încât 
întârzie exprimarea ideii, mă gândesc și la jocul de-a polemica – cam 
nepotrivit felul zeflemitor în care e comentată aserțiunea potrivit căreia 
absurdul s-ar fi naăscut pe meleaguri românești, mai ales că ea îi 
aparține unui cercetător de mare calibru cum e Ion Vartic), ludicul e 
chiar un atu al cărții. Doar unul dintre ele. 

Mircea MORARIU 
 

 

posteritatea 
fertilă a unei cărți

 

Extrem de înșelător titlul ales de teatrologul și universitarul bucureștean 
Octavian Saiu pentru noua sa carte, a cincea din creația sa, a treia dedicată 
cercetării unor aspecte fundamentale ale unuia dintre cele mai consistente nu 
aș zice curente, ci mai degrabă fenomene din teatrul universal al secolului al 
XX-lea. Aflând că Octavian Saiu a scris Posteritatea absurdului, volum apărut 
la finele anului 2012 la Editura Paideia și lansat în ultimele zile ale Festivalului 
Național de Teatru, ratând, din motive cât se poate de justificate evenimentul, 
intrând târziu în posesia ei, din rațiuni ce țin de catastrofala difuzare a cărții, 
mi-am imaginat-o într-un chip ce nu concordă mai deloc cu conținutul său. 
Mai deloc, însă nu în totalitate... deloc. Și aceasta fiindcă citind-o, am 
descoperit cu plăcere că între colegul meu, semnatarul cărții, și mine există o 
concordanță de opinii. Adică amândoi suntem de acord că ceea ce s-a 
întâmplat atât de pregnant și cu consecințe atât de majore în literatura 
dramatică a deceniului al șaselea al secolului trecut, un ceva ilustrat 
precumpănitor de Eugène Ionesco și de Samuel Beckett, a fost specific și în 
specificul acelor ani, ani ai debusolării de toate felurile, o debusolare venită, în 
principal, ca o consecință a marii traume reprezentată de a doua mare 
conflagrație mondială. Ceea ce s-a petrecut mai departe, nu numai în scrisul 
pentru scenă al celor ce au dezvoltat fenomenul, un fenomen ce a depășit 
frontierele nu doar ale Franței, ci și ale Europei, ci în însăși creația lui Beckett 
și în cea a lui Ionesco, a fost puțin altceva. Un altceva nicidecum divergent, 
un altceva care ilustrează la modul cel mai subtil cu putință diversitatea în 
continuitate. Iată ce scrie Octavian Saiu cu privire la Eugène Ionesco: „Între 
Ionesco și teatrul absurdului s-a instalat de la început o ambiguitate durabilă, 
de la negația relativă la acceptarea îndoielnică. Opera lui teatrală s-a 
modificat treptat în stil și tonalitate, în idei și nuanțe, dar momentul ei de 
impact a fost atunci, în anii ’50. Acei ani rămân în istoria dramaturgiei 
universale ca deceniul unui teatru obișnuit și iconoclast, ce va schimba totul, 
de la personaj și replică la decor și imagine: teatrul absurdului care a început 
cu Ionesco”. Și am mai descoperit un punct comun între felul în care discută 
ansamblul, contextul literar al acelor vremi Octavian Saiu și modul în care îl 
înțeleg eu. Firește, nu se poate să nu pui în legătură noul teatru cu noul 
roman, ambele apărute cam în aceeași vreme. E cu neputință să nu fii de 
acord asupra faptului că și unul și celălalt se evidențiază, printre altele, printr-o 
reevaluare a rolului poveștii. Nu prin excluderea acesteia, nu prin punerea ei 
la colț, nu prin excomunicare, nu printr-o aruncare a ei în aer. A fost, cu 
adevărat, vorba despre o explozie, dar despre un fel de explozie ce nu a fost 
nicidecum atât de drastică încât să justifice afirmațiile categorice și 
simplificatoare de manual școlar prost întocmit în conformitate cu care piesele 
noi ca și romanele noi nu ar putea fi povestite. Nici vorbă. Poate fi foarte bine 
povestită și Cântăreața cheală la fel cum poate fi lesne povestit Așteptându-l 
pe Godot sau romanul La Jalousie al lui Alain Robbe-Grillet sau La 
Modification al lui Michel Butor. Destinul poveștii / povestirii e însă mult mai 
rafinat în cazul teatrului, decât în cel al replicii sale epice, noul roman (măcar 
pour une fois dramaticul s-a dovedit superior). Au contribuit metafizicul, 
religiosul ce fac parte dintre descriptorii fundamentali a ceea ce au scris în anii 
’50 atât Ionesco cât și Beckett. Un metafizic și un religios care, poate, explică 
de ce mai peste tot în Lume (curios, mai puțin în Franța!) e intens jucat 
Ionesco, dar e tare puțin citit Les gommes, în pofida înșelătoarei sale aluri. 

 

Posteritatea absurdului nu e o carte preocupată de studierea devenirilor 
succesive ale unui anume gen de teatru. Ori de analizarea scrierilor 
continuatorilor sau epigonilor ionescieni sau beckettieni. E o carte mai puțin 
obișnuită pe teritoriul românesc, e o lucrare de critică a criticii. De unde o 
oarecare asemănare între ea și volumul anterior al lui Octavian Saiu 
Ionescu/Ionesco. În cartea despre Ionesco, autorul analiza scrierile consacrate 
problemelor identitare ale marelui scriitor născut la Slatina, devenit fulgurant 
celebru la București, prin acel cutremurător și sfidător Nu și definitiv consacrat 
la Paris, datorită pieselor scrise în limba franceză.  

În Posteritatea absurdului, Octavian Saiu se ocupă de posteritatea unei 
cărți. E vorba despre Teatrul absurdului, lucrare celebră, lucrare-cult, semnată 
de Martin Esslin. Carte despre care știm foarte bine că s-a vorbit în spațiul 
românesc, dar s-a scris mai curând cu un stilou alimentat cu o cerneală 
fabricată cu o substanță de bază de esență politică, ideologizată (a se 
vedea capitolul Istoria unei absențe), dar care nu a apărut în traducere 
românească decât în 2009 și într-un tiraj – hélas! – fatalmente limitat și care 
aproape că nu a fost difuzată. Esslin a fost la noi, cum inspirat și amuzat 
observă Octavian Saiu, „un Godot al studiilor teatrale”. 

 

mesaj internaţional 
 
În urmă cu mult timp, Puterea a rezolvat problema 

intoleranţei faţă de actorii Commedia dell’Arte prin exilarea 
lor în afara ţării. 

 Astăzi, actorii şi companiile de teatru se chinuie să 
găsească scene publice, teatre şi spectatori, din cauza crizei. 

Prin urmare, conducătorii nu mai sunt preocupaţi de 
problema controlului asupra celor care se exprimă cu ironie 
şi sarcasm, din moment ce nu mai e niciun loc pentru 
actori, şi nici public căruia să i se adreseze.  

Din contră, în timpul Renaşterii, cei care deţineau 
puterea în Italia erau nevoiţi să depună un efort 
semnificativ pentru a-i ţine pe comedianţi (Commedianti) 
la distanţă, deoarece aceştia din urmă se bucurau de o 
mare audienţă. 

Se ştie că marele exil al actorilor de Commedia 
dell’Arte a avut loc în secolul contra-Reformei, când s-a 
decretat desfiinţarea tuturor spaţiilor teatrale, mai ales în 
Roma, unde au fost acuzaţi de ofensă la adresa oraşului 
sfânt. În 1697, Papa Inocenţiu al XII-lea, sub presiunea 
cererilor insistente din partea burgheziei conservative şi a 
clericilor, a ordonat demolarea Teatrului Tordinona unde, 
potrivit moraliştilor, se puseseră în scenă cele mai multe 
piese obscene. 

 

mesaj naţional 
 
Teatrul poartă în fiinţa lui mesajul veşniciei.  
Urmând ciclul existenţei, dând viaţă personajelor lui etalon, Teatrul îşi asumă drept de viaţă şi 

de moarte asupra fiinţelor de fum pe care le însufleţeşte. Ele trăiesc încremenite între coperţi de 
carte şi aşteaptă răbdătoare mâinile dibace care să le pună în mişcare, să le facă să respire, să se 
lupte şi să moară pentru a învia din nou, de fiecare dată când cineva deschide Cartea. 

Mă uit cu nostalgie în urmă şi revăd ca într-un caleidoscop miile de personaje ale Teatrului 
Universal şi regret nespus că am întruchipat pe scenă doar câţiva regi şi prinţi sau câţiva oameni 
simpli care au vrut să schimbe lumea aşa cum mi-aş fi dorit. Am mers cu ei până la capăt şi i-am 
adus, întregi la minte, să-şi susţină cauza în arenă. 

Este loc în Teatru pentru toţi cei care au talent. Cred, însă, că pentru a face Teatru adevărat şi 
viu e nevoie de mai mult. Pasiune?, spun unii. Sacrificiu?, alţii. Şi una şi alta, dar, mai ales, 
implicarea lui adâncă în realitatea zilei, în analiza vremurilor pe care le trăim, în politica de zi cu zi. 
Vocaţia Teatrului este construcţia unei lumi mai bune, cu drept de preempţiune asupra bunurilor 
omenirii pe care trebuie să le întoarcă spre folosinţă generaţiilor care se succed. 

„În vremuri de restrişte cultura se opreşte”, spunea un ministru de finanţe al României, 
de tristă amintire. 

– Nu, domnule Ministru, cultura nu se opreşte niciodată. Dacă aţi fi fost Polonius, ministrul 
responsabil de viaţa Danemarcei, v-aş fi spus ca Hamlet: 

„Aveţi grijă de actori, cinstiţi-i aşa cum se cuvine, căci ei sunt cronica vie şi prescurtată 
a vremurilor. Mai bine să ai parte de un epitaf prost după moarte decât să intri în gura lor 
cât timp eşti în viaţă”. 

Aviz amatorilor! 
Ion CARAMITRU 

 

 

În perioada contra-Reformei, cardinalul Carlo Borromeo, 
care era activ în nordul Italiei, s-a dedicat salvării „copiilor din 
Milan”, stabilind o distincţie clară între artă, ca formă supremă de 
educaţie spirituală, şi teatru, ca manifestare a profanului şi a 
vanităţii. Într-o scrisoare adresată colaboratorilor săi, acesta se 
exprimă mai mult sau mai puţin după cum urmează: „Preocupaţi 
fiind cu eradicarea buruienilor, am făcut tot ce am putut ca să 
ardem texte care conţineau discursuri degradante, ca să le 
ştergem din memoria omenirii, şi în acelaşi timp să îi aducem în 
faţa justiţiei pe cei care publicau asemenea texte. 

Cu toate acestea, se vede că, în timp ce dormeam, Răul a 
lucrat cu şi mai multă şiretenie. Ce se vede cu ochiul pătrunde 
mult mai bine în suflet decât ce se citeşte în asemenea cărţi! 
Cuvântul vorbit însoţit de gestul potrivit fac mult mai multă 
stricăciune în minţile adolescentelor şi ale fetelor tinere decât 
cuvântul mort tipărit în cărţi. Prin urmare, se impune ca măsură 
de urgenţă să scăpăm oraşele noastre de teatre şi regizori, aşa 
cum facem şi cu sufletele nedorite”. 

Astfel, singura soluţie pentru criză se află în speranţa 
unei alte mari expulzări organizate împotriva noastră, şi 
mai ales împotriva tinerilor care doresc să deprindă arta 
teatrului: o nouă diasporă de Commedianti, de regizori 
care ar beneficia nespus dintr-o asemena poziţie de dragul 
unei noi reprezentaţii. 

 

Dario FO 
(Traducere din limba engleză de Daniela Oancea) 
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CAMELIA PROFIRESCU, 
provocator test de măiestrie…   

         

Debutul artistic de bun augur din anul 1970 de la Sala Dalles din București, recompensat cu un 
premiu I, bine meritat, a marcat în timp o vocație autentică și un destin de creator inventiv în sfera 
artelor frumoase. Evident că și școlaritatea universitară ieșeană, împlinită sub atenta îndrumare a 
regretatului Adrian Podoleanu, a contribuit la configurarea unui profil de artist, a cărui sensibilitate și 
devotament pentru arta culorilor a devenit parte la definirea unei stilistici personale, persuasive, prin 
selecția firească a motivelor și artei de a comunica în planul subtil al conotațiilor estetice. Nu 
întâmplător, după vernisajul elocvent pentru traseul de creator al artistei de la Universitatea Tehnică 
„Gh. Asachi” din Iași, a resimțit, periodic, nevoia de a reveni și etala operele în spațiul cultural ieșean. 
Gestul, firesc și onorant, seamănă cu o reverență și o formă de respect pentru spiritul artistic și creativitatea 
acestui loc, dăruit cu harul proteic al marilor umbre. Oricum, gestul de a poposi în răstimpuri în acest 
orizont spiritualizat are semnificația unei recuperări marcate de nostalgia anilor tineri… 

Iată că, recent, după numeroase și elective prezențe expoziționale prin spațiul cultural românesc 
și occidental, operele Cameliei Profirescu au fost găzduite la începutul lunii februarie 2013, de cea 
mai titrată Galerie de Artă a orașului Iași, Cupola, loc unde iubitorii de frumos au șansa de a trăi 
autentice revelații spirituale, dialogul discret cu operele de artă fiind, ca în cazul de față, o autentică 
bucurie estetică. Dialogurile solitare cu fiecare compoziție plastică, fie că este un peisaj din arealul 
românesc sau o veduttă venețiană, o compoziție cu o natură statică sau un portret, exprimă 
persuasiv un potențial afectiv și o manualitate îndelung exersată, trecută prin filtrele rigorii și normele 
severe ale valorii. Disponibilitatea pentru culoare face ca unele compoziții să transmită privitorului fie 
un sentiment de jubilație intelectuală, fie o confesiune subtilă și rafinată. Ideea de dialog vizual se 
împlinește prin multitudinea de perspective și soluții cromatice sugestive asupra locurilor pe care le 
percepe și interpretează întotdeauna din unghiuri și atitudini care definesc un mod de a fi selectiv în 
alegerea motivelor și exprimarea lor, atingând firesc nivelul expresiei simbolice. 

Ciclul veduttelor venețiene, amplu și nuanțat cromatic, evită cu abilitate locurile comune ale 
pitorescului, încercând permanent accesul la surpriza optică. Arhitectura palatelor venețiene, a 
podurilor, eleganța gondolelor romantice purtând istorii de demult și veșnicii îndrăgostiți de un peisaj 
trăit aevea configurează un teritoriu al miracolelor născute sub cerul Veneției. Plasticitatea culorii, 
acordurile cromatice rare și rafinate, exersata manualitate, fac din artist un îndrăgostit nostalgic de 
unde nu poate lipsi fiorul subtil al miracolului și confesiunii. În fapt, trebuie spus că cine pictează 
vedutte, susține de fapt un sever examen. Nu pitorescul este dominant, deși nu poate fi evitat, cât 
atmosfera subtilă a mirificului, a grației unui interpret vizual acompaniat în subtile armonii cromatice 
desprinse parcă de pe o partitură de Vivaldi… 

Dacă Veneția poate părea un provocator test de măiestrie, inclusiv abilitatea tehnicii picturale, 
celelalte motive de peisaj beneficiază în viziunea artistei de același tratament plastic, fie că este 
vorba de o glastră cu flori de toamnă sau de poarta monumentală deschisă către un alt orizont de 
cunoaștere, pitoresc sau enigmatic. O notă de subtil mister face ca imaginea să sugereze povești 
posibile, virtuale teritorii ale tainei și pitorescului subtil și incitant. Privitorul devine în aceste cazuri un 
partener interesat de dialog, așa cum se întâmplă cu acel element al ușilor ce se deschid spre noi 
înșine și spre imaginar. 

Artistă cu un generos teritoriu de exprimare, Camelia Profirescu sugerează prin formă chtonicul 
căruia îi adaugă, sugestiv, geometriile variabile ale unui real transfigurat prin sentiment și culoare. Se 
realizează, de fapt, confesiuni tandre ca implicare afectivă și credibile prin așteptări și împliniri, 
compoziții ce țin de tehnologia strictă a picturii. Pensulația subtilă, folosită în pictarea unor case 
vechi, a ușilor mereu întredeschise fac din curiozitate și surpriză optică o temă și o metodă de lucru. 
Alteori, pe sub falnice arcade medievale, generos arcuite, asemenea unui arc de triumf, trece sufletul 
nostru însetat de real, dar marcat și de visări ideale, colorate în tonurile permanentei speranțe. 
Compozițiile hibernale, tratate cu fiorul unei purități desăvârșite, nu se inhibă din pricina gerului, ci se 
oferă ca visul unei fermecătoare nopți de iarnă, fără crisparea specifică anotimpului alb. 

Semnul decisiv al viziunii Doamnei Profirescu constă în vibrația  permanentă a sensibilității în 
raport cu oferta realului la care se adaugă o manualitate interesată de arhitecturile intime ale 
dialogului cu sine însuși și cu absolutul. A privi lucrările sale, indiferent de motiv, ține de arta de a 
vedea și dincolo de vizibil. Ansamblul sutelor de opere, varietatea de motive și de soluții grafice și 
picturale validează diversitatea ca formă de exprimare a unității de viziune și diversității de soluții. 
Viziunea, în ansamblu, urmărește particularizarea unei stilistici privită ca scop, iar din numărul glorios 
de compoziții o formă de respect pentru privitori și pentru statornicii colecționari. Un adagiu celebru 
ne atrage atenția că cine pictează pentru cei mulți, pictează pentru mult timp…  

A confirma acest gând profund face parte dintr-o firească strategie de a comunica și a te 
comunica. O zi de toamnă târzie, O casă veche la Drajna, un Răsărit de soare la Marea Egee sau o 
Nocturnă sugerează în plan muzical subtile armonii și acorduri cromatice tandre. Fervoarea 
acrilicelor face ca fiecare compoziție să devină, după caz, o gavotă sau un menuet. Întâlnirea dintre 
două tăceri instalate pe șezlongurile toamnei face ca melancolia să ne facă mai autentici și mai 
profunzi. Pictorița Camelia Profirescu face din feminitate o pledoarie convingătoare pentru 
creativitate, adevăr și iubire. În altarele sacre ale artei, pictorița oficiază asemenea preoteselor 
binelui, frumosului și adevărului lumii…   

Valentin CIUCĂ 
 
 

 

A picat la fix! Chiar pe când mă întrebam retoric 
de ce simţim nevoia – între monştrii de Haloween şi 
iminentul iepuraş de Paşti, supercalificat în ouă de 
ciocolată, să percepem şi iubirea prin lupă îndoielnică 
a formelor de pluş şi-a norilor roz de vată; 

Chiar pe când mă gândeam că, de la Depeche 
Mode şi Metallica, generaţia mea cel puţin, n-a mai 
trăit o aşa inutilă sociopatie duală; 

Chiar pe când era să admit eretic că inima asta – 
prinsă la mijloc între o viziune siropos occidentală şi 
una autohtonă (cu rădăcini, arhetip şi sens, dacă mă 
întrebaţi, deci net bizară) – e supraevaluată, în 
Atriu(m)-ul PALAS-ului, o altă cu mult mai veridică 
a început să bată. Una colectivă şi, cum aveam să 
constat post contact, deopotrivă efervescentă şi aşa 
cum şi-a propus... reconciliantă. 

Genul de demers expoziţional totuşi, căruia nu 
eşti înclinat să-i dai credit instant. Bănuieşti, nu ştiu 
exact de ce, un impuls, cum să-l numesc?, tipic 
conjunctural, pentru că în fond, când totul în jur te 
îmbie să gândeşti simplist şi nestratificat cam ce 
aşteptări îţi poate stârni un act artistic intitulat 
„Inima”? Dar întâmplarea (fericită) face ca 
intenţionata vizionare „de rutină” să se fi 
contramandat. Pe termen nelimitat. 

Vă amintiţi genul acela de zile în care îţi 
propui la domiciliu o dereticare superficială şi te 
pune păcatul să deschizi ştiu eu ce sertar prin care 
se prea poate de muuulticel să nu mai fi umblat? 
Rămâi pironit, ca un ceas stricat, laşi baltă şmotrul 
şi te arunci în labirintul alambicat printre 
mărunţişurile ce-ţi stârnesc emoţii nefiresc de vii 
şi imposibil de controlat. 

Ei bine, acolo, în faţa şevaletelor, cam aceleaşi 
stări le-am testat. 

Dintre gândurile ce năvăleau cu putere, ca bilele 
în urna loteriei, câştigătorul extras a fost de fapt un 
citat. Cel al lui Muşatescu se pare, care susţinea, 
absolut inspirat, că fiecare inimă posedă propriul pod 
cu vechituri, pe care nu se îndură să le arunce 
niciodată dar pe care se întâmplă să le scuture 
ocazional de… praf. 

Dacă-i aşa (şi ştiu că e aşa!) oferta plastică a 
semnatarilor contura nimic altceva decât un captivant 
… anticariat sentimental. Or asta merita contemplat! 

Sincer, puţine sunt ingredientele pe care 
inima colectivă să nu le fi absorbit şi devoalat. 
Faţetele ei se succedau arbitrar, în timp ce 
diversitatea materială a exponatelor reuşea să 
puncteze duplicitar. 

Amprenta lui Iulian Bordianu, de pildă, 
reinventează sintagma de inimă albastră 
transpunând-o cât se poate de concret într-o formă 
perfectă, şablonică parcă, de sticlă rece. Te opui 
greu impulsului de-a o cuprinde cu mâini calde şi 
delicateţe spre a-i şopti că orice va fi făcut-o să se 
stingă de tristeţe, e nevoie de puţină resuscitare şi 
trece. Singura incertitudine stă poate în intenţia 
firului roşu ce-i străbate esenţa. Te intriga... Să fie 
ultimul strop sau, dimpotrivă, primul care, iată, 
după ceva vreme, o face să bată? 

Inima frântă a Lilianei Nastas Brătescu 
caută printre geometrii haotice şi tuşe cu nerv 
rase, să calce urma aceleaşi idei. Aici, furtuni 
existenţiale de nisip par a devora emoţional 
simbolul vital, lăsând în urma lor doar un 
contur nesigur şi parfumul parţial al unor 
vibraţii senine dintr-un trecut nu tocmai 
îndepărtat. 

Pur cronologic, lucrările Ramonei Biciuşcă 
dau startul altor câtorva care reuşesc să incite nu 
doar la nivel optic, mizând aşadar pe un bonus la 
capitolul senzorial. Un proces absolut pasionant 
să descoperi câtă creativitate şi forţă figurativă 
pot ascunde materialele zis neconvenționale. 

Parcurgi fizic un carusel de senzaţii: chinul, 
strângerile de inimă, înțepăturile, euforia, extazul 
levitativ, preaplinul versus împlinirea doar captând 
tactil simbolul camuflat al unor nasturi aurii sau roz 
şi-al câtorva sute de bolduri capitulate pe o dată 
suprafaţă magnetizată. De fapt exact prin imaginea 
asta a inimii-magnet devine Lolita captivantă. 

Încet, stimulată, inima colectivă prinde să 
bată. Ritmul e sugerat de Cătălina Aprofirei prin 
zoom-ul dat pe imaginea unui ceas. Un mecanism 
ultra complicat rămas temporar fără arc. Dar cu 
rezerve… Energia? Confirmată şi ea de melcul de 
seminţe al Ionelei Mihuleac. Pulsul astfel redat 
face trecerea de la imaginea de detaliu sensibil al 
unui întreg sofisticat la aceea de miez 
binecuvântat nu doar cu darul de-a celebra viaţa, 
dar şi de a-i da gustul anticipat. 

Rând pe rând metamorfozată în tipologii incerte 
de iubire, inima devine  presentiment,  stare, sau 
simplă rătăcire. Ferecată în lacăte (Violeta Radu),  te 
duce cu gândul la plafonare, la „închis pentru 
inventar”, din vie necesitate de reinventare pe motiv 
franc de frustrare. Nu știi exact ce o doare:  vreo 
pasiune stinsă sau una interzisă şi deci netrăită cu 
ardoare? Cușca străjuită de îngeri albi şi negri a 
Valentinei Druţu vorbeşte la rându-i despre 
autocenzura maritală şi necesitatea permanentă de 
confirmare a unei posibile, deşi niciodată puse în 
aplicare, strategii de evadare. 

Şi ăsta-i momentul în care ţi se relevă, punctând 
la rece, o... clasificare. 

Există iubiri care-şi surprind protagoniştii 
prin acel miraj particular şi-o doză bună de 
romantism (unul la fel de colorat precum grafica 
optimistă a Dianei Condurache). Aşa cum există 
şi dintr-acelea impetuos carnale, al căror mod de 
abordare pendulează undeva între intempestiv şi 
orgolios. Nici urmă de preaviz sau atenţionare 
delicată. Nu e nici timp de şoaptă, pentru că 
strigătul (Cristian Diaconescu) erupe deodată!  
Bifăm apoi iubirea protejată, într-atât de delicat 
sugerată în Cuplul (Constantin Tofan) şi de umbra 
protectivă dată de o umbrelă răsturnată (Elena 
Gheorghiță-Vornicu). 

Şi, încercăm o finalizare pescuind din uitare 
rostul iubirilor-şansă. Şansa de integrare în „ceva mai 
mare”. Receptor sau sursă, inima accede fie şi 
inconștient, ba, mai mult decât atât, îşi declamă 
dreptul la procesul universal de comunicare. E în 
natura ei. E în felul de-a simţi şi de-a găsi instinctiv 
filiere. O frunză (Nicoleta Adochiței), o pasăre 
(Andrei Mancaș), un strop de Divinitate (Felix 
Aftene) sau setea de maternitate. 

Pierdut printre atâtea posibile stări şi incerte 
sentimente, reacţiile nu pot fi absente. Devin 
inerente. Pentru că, nu-i aşa?, de la eveniment la 
avertisment e doar un pas. Numiţi-l, dacă vreţi, 
perfect raţional, dacă e să admiţi resursa de idei 
negre conform cărora: o inimă deschisă e pe 
jumătate pierdută, de cele mai multe ori un puzzle 
imposibil de descifrat (Dragoș Gavrilean) sau, în 
orice caz, legendarul „călcâi al lui Ahile” (Alexandru 
Gavrilaș) atribuit oricărui om normal.  

Şi totuşi nu poţi simţi camuflat. O inimă activă, 
dar temperată, este sine qua non o contradicţie în 
termeni. Ce-ar fi ea, cum şi-ar scrie istoria, fără 
dileme, cicatrici şi semne? Perforată iar şi iar... 
(genială viziunea Ionelei Mihuleac!). Da, dar, fiecare 
gol rămas e dovada unui dar sau a unui schimb 
efectuat. Amprenta unei iubiri, a unei pasiuni, a unei 
emoţii distributive sau punct comun de interes 
interimar. O vrem sau nu, Inima ştie să simtă intens, 
chiar şi când o face-n regres. Poate tocmai de aceea 
nu există sentiment definitiv şters.  

 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
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„Deblochează-mă şi pe mine, mamă, puţin” zice „copilul”, un bărbat în toată firea, spre sfârşitul 
filmului. De fapt cerea să îi deschidă uşa BMW-ului condus de maică-sa, dar cumva, când iese afară 
din maşina aia îl vedem prima oară cum îşi trăieşte, singur, propria lui viaţă.  

Poziţia copilului este un film despre o mamă, Cornelia, care „se realizează prin copilul ei”, iar 
copilul ei (Barbu), fireşte, trebuie să se realizeze în acord cu asipraţiile ei. Dragoste tiranică de 
mamă există în toate societăţile, dar mă gândesc că pentru un american filmul e un studiu de caz, 
pe când pentru un român, ţara lui „ştiu că eşti talentat la actorie, dar acolo ajung curvele, dă la drept 
că eu ştiu mai bine şi stai pe banii mei” şi ţara lui „eu te-am făcut, eu te omor”, experienţa de 
vizionare e mult mai intensă. 

Cornelia (Luminiţa Gheorghiu) are 60 de ani, un soţ chirurg, bani, o casă frumoasă şi maşini 
scumpe. Dar nu asta e ce are ea „în posesie”, ci fiul ei, un bărbat de 30 plus. Încă din primele 
minute, într-o secvenţă în care ea vorbeşte cu Guţa (Nataşa Raab), cumnata, înţelegem despre cele 
două că sunt genul de oameni care pretind ca lumea să se învârtă în jurul lor. Stau pe nişte fotolii, 
fumează şi vorbesc. Gesturile, grimasele, bijuteriile lor excesive zornăind la mişcări le zugrăvesc ca 
pe două creaturi agresive şi manipulative. Despre gesturi e mult în film, mai ales la mama Cornelia, 
care întinde mâinile într-un fel anume, brusc şi tăios, care îşi ţine geanta într-un mod arogant, de 
cucoană care ştie câte parale îi face geanta, care dansează ca o tânără cu haşiş la bord, unduindu-
şi mâinile bătrâne la propria aniversare. Şi tot despre gesturi e vorba atunci când îl masează 
aproape erotic pe băiatul ei, cu o mână într-o mănuşă chirurgicală şi cu una dezvelită sau când ia cu 
scârbă jucăria fetiţei iubitei lui ori îi pune cafeaua în faţă menajerei. Cred că sunt puţini actori care 
pot juca cu mâinile, iar Luminiţei Gheorghiu i-a ieşit asta bine, urmărită de camera nervoasă/ 
nevrotică a lui Andrei Butică. Portretul mamei-monstru este completat de obscenele haine de blană, 
gulere de blană, bijuteriile ostentative care sunt lipite de personalitatea Corneliei şi care o însoţesc în 
toate momentele filmului. 

Filmul începe într-un moment în care mama pare să piardă controlul asupra fiului ei. Dar viaţa o 
ajută puţin. Barbu omoară un copil de 14 ani din pricina unei depăşiri agresive şi Cornelia se vede 
aruncată, încă o dată, deasupra fiului, cu destinul lui în mâinile ei. Moartea n-o mişcă prea mult, în 
universul ei nu încape vinovăţie sau părere de rău, o vedem aproape înspăimântător focusată pe 
propria ei problemă, aceea că fiul ei pretinde să existe independent de ea. Declanşează sistemul de 
pile şi relaţii, încearcă să-şi scoată odorul basma curată, ajutată de soţ şi de cumnata Guţa. Dar 
oricât de favorabilă îi este situaţia, fiul Barbu nu pare să facă altceva decât s-o deteste, spre 
cumplita ei disperare. Cornelia este acea mamă care nu şi-a născut niciodată copilul. Îl ţine în burta 
ei, conectat la aerul pe care ea îl respiră, la mâncarea pe care ea o mănâncă, la poziţiile, dispoziţiile 
şi indispoziţiile ei. Barbu (Bogdan Dumitrache) este veşnic uşor adus din umeri, cu o expresie 
răvăşită, simte că este neterminat şi că îi lipsesc mult prea multe lucruri ca să poată funcţiona singur. 
Urletele lui, înjurăturile la adresa mamei, plutesc pe deasupra relaţiei pentru că e neputincios, nu e 
proiectat de la început să fie altceva decât o anexă a genitoarei lui. Se poartă pe de o parte ca un 
exemplar al castei sale: aflăm că accidentul este provocat pentru că se hărţuieşte pe drum cu un alt 
şofer, întocmai ca o beizadea. Pe de altă parte, are o mulţime de spaime (de germeni, de 
procreere), are o relaţie generoasă cu fetiţa iubitei lui, după accident e sincer în declaraţii. Copilul 
apare puţin şi joacă tot timpul cu mama. Prin comparaţie cu gesturile ferme ale Corneliei, Barbu e 
tipul care-şi freacă mâinile, şovăielnic şi anxios. Bogdan Dumitrache joacă aici reversul fiului din “Din 
dragoste, cu cele mai bune intenţii” (Adrian Sitaru) şi îi iese chiar mai bine. 

Personajele secundare se rotesc şi ele în jurul Corneliei, la o anumită distanţă, cu o viteză mai 
mare sau mai mică. Soţul (Florin Zamfirescu) a abandonat de multă vreme lupta cu soţia sa, dar şi 
orice relaţie mai profundă cu familia. Îşi pune în mişcare relaţiile pentru a-şi salva copilul de la 
închisoare, dar refuză să „se implice” în poveste. Poliţiştii care anchetează accidentul sunt ca orice 
poliţist român, suflet mare şi corupţie şi mai mare, ajung să o ajute pe Cornelia. Iubita lui Barbu, 
Carmen (Ilinca Goia), discretă şi retrasă, cu o expresie veşnic egală, păstrează şi ea o oarecare 
distanţă faţă de relaţia toxică mamă-fiu, care, de altfel, le otrăveşte întreg universul personal. 

Părinţii copilului mort (Adrian Titieni şi Tania Popa) apar de-abia în ultimele minute ale filmului, 
atunci când se dă şi bătălia finală între Cornelia şi Barbu. În faţa mamei îndoliate, Cornelia dă un 
recital cumplit, făcând un laudatio al criminalului. Barbu este descris aşa cum era mic copil, în 
vremurile în care mama lui îi simţea pe deplin dependenţa. În replică, cealaltă mamă îi arată 
obiectele rămase de pe urma fiului ei. Personajele, care au părut până acum amorale, capătă în 
ultimele minute trăsături care le colorează mai măgulitor. Există speranţă până la urmă şi într-o lume 
ticăloşită zdravăn. Poziţia copilului e un film pe care trebuie să-l vedem. E un film care poate salva 
viitorul copiilor noştri, asta dacă şi pricepem ceva din el. L-aş proiecta părinţilor care au acum copii 
de şcoală şi grădiniţă, mamelor care s-au abandonat meseriei de mamă complet pentru a-şi obliga 
copiii să facă ceea ce ele nu fac, celor care hotărăsc pentru fiii lor şi fiicele lor, celor care vor totul 
pentru copiii lor, celor care visează în locul progeniturilor lor şi le îndeasă pe gât propriile lor aspiraţii. 
Filmul trebuie văzut de părinţii care ştiu totul, care au un exces de voinţă, care îşi doresc 
respect şi confort afectiv şi le cer de la copii, care nu au învăţat la biologie că instinctul matern 
produce dragoste necondiţionată şi că instinctul filial nu există. România îşi tratează prost 
copiii. Îi lasă patru ore pe zi la şcoală cu nişte persoane mai prost plătite decât menajerele 
care lucrează în casele noastre. Le oferă spitale odioase şi maternităţi infecte. Îi alimentează 
cu televizor şi nu le dă ore de sport suficiente. Îi ologeşte spiritual învăţându-i să copieze ca să 
ia note mari, să alerge după diplome false. România are tradiţie să-şi crească copiii pentru a 
face lucruri care le displac, pentru a deveni adulţi nefericiţi şi anxioşi, care niciodată nu se pot 
ridica la înălţimea standardelor impuse de părinţi ori de societate. 

Aşadar, dacă aţi procreat sau vreţi să procreaţi, treceţi şi pe la Poziţia copilului. Cu siguranţă 
veţi avea voi înşivă o poziţie mai adecvată în faţa copiilor voştri. 

 

Ana-Maria CAIA 
(www.caia.ro) 

 

democrația 
în teatru 

 

Sintagma „teatru democratic” am întâlnit-o la 
George Banu („E foarte important în viaţă să ai 
încredere într-un erou al artei tale”, interviu cu 
George Banu în Călin Ciobotari, Istoria unei stagiuni 
(2009-2010), Iaşi, 2010, p. 98). Ea se referă nu la 
teatrul privit din perspectiva artei spectacolului, ci la 
teatrul-text. Dacă în arta spectacolului este greu de 
imaginat o „democraţie”, fie numai şi pentru că, deşi 
mereu se vorbeşte despre o artă colectivă, cineva 
trebuie să-şi manifeste supremaţia (regizorul, autorul, 
scenograful, actorul, publicul, directorul de teatru 
care asigură finanţarea spectacolului etc.), la nivelul 
textului dramatic sensul termenului „democratic” 
vizează o anume echivalenţă în drepturi pe care le au 
personajele. În fapt, sintagma cu pricina delimitează 
ceea ce, la începutul secolului XX, începuse să se 
configureze ca un „teatru nou”, opus vechilor 
paradigme teatrale construite pe ideea de protagonist 
sau personaj principal. Desigur, „teatrul nou” se 
delimitează de cel „vechi” prin mult mai multe 
aspecte, toate demne de a fi investigate; ne 
interesează aici, însă, cu prioritate, problema 
personajului.  

De la vechile tragedii la farsele medievale, de la 
canoanele clasicismului până la drama de tip burghez, 
teatrul părea dator să livreze unul sau două personaje 
marcante, eroii, în jurul cărora se ţesea conflictul 
dramatic. Dacă e să dăm credit imaginii shakespearene 
a teatrului ca oglindă a lumii, ne este permisă ipoteza 
că, în definitiv, teatrul nu a făcut altceva decât să 
reflecte, printre altele, teoriile ştiinţifice şi filosofice 
şi, implicit, modul de raportare a lor la real. Or, timp 
de milenii, de la Socrate la Nicolae Hartmann 
(ultimul creator european de filosofie sistemică), de la 
fizica aristotelică la cea newtoniană, gândirea a simţit 
permanent nevoia unui centru, a unui reper în funcţie 
de care să se definească şi în funcţie de care să îşi 
construiască raportarea la lume. Fie că a fost vorba 
despre daimonul interior al lui Socrate, de 
Dumnezeul filosofiilor creştin medievale, de ego-ul 
cartesian, de simţurile empiriştilor, de conştiinţa 
generică a lui Kant, de conştiinţa înţeleasă în termeni 
de câmp fenomenologic, or de inconştientul 
freudian, „ceva” a trebuit mereu instanţiat ca punct 
de plecare în investigaţiile asupra lumii. Şi, 
inevitabil, punctul de plecare a devenit centrul în 
jurul căruia au gravitat ideile, teoriile, formulele 
ştiinţifice sau sistemele metafizice. 

Oricâte unde de şoc ar fi produs teatrul în mintea 
şi inimile spectatorilor săi din diferite epoci şi din 
diferite spaţii, el nu putea să ignore ideile filosofice şi 
ştiinţifice dominante ale timpului. Iată de ce, ca un 
ecou al acestora, teatrul a simţit, la rândul său, nevoia 
unor accente, unor prim-planuri, nevoia unor 
purtători de cuvânt. Cu alte cuvinte, ideea de centru 
din filosofia şi ştiinţa occidentale s-a regăsit în tema 
personajului central. Singurul care ar fi putut să 
răstoarne această venerabilă paradigmă ar fi fost, 
probabil, Shakespeare, care însă n-a făcut decât să o 
adâncească, în special prin texte ce-şi anunţă încă din 
titlu protagoniştii: Hamlet, Macbeth, Romeo şi Julieta 
şi aşa mai departe.  

Unica excepţie de la regulă a oferit-o Commedia 
dell’Arte, gen care a redus textul dramatic la simple 
canavale, iar personajele la schiţe de personaj. Tocmai 
lipsa de autoritate a literei scrise a permis acele 
echivalenţe caracteriale. „Commedia dell’Arte se 
opune, în secolul al XVI-lea, teatrului literar 
(Commedia sostenuta), aşa cum teatrul absurdului din 
secolul XX se opune teatrului tradiţional, limbajului său 
rafinat şi poetic, în sine şi pentru sine” (Anca-Maria 
Rusu, Cercurile concentrice ale absurdului, ediţia a 
doua, revăzută şi adăugită, Iaşi, 2009, p. 56-57). 

Abia spre finalul secolului al XIX-lea, ceva a 
început cu adevărat să se schimbe. Nietzsche 
formulase deja celebra-i sentinţă – „Dumnezeu a 
murit”, iar până la teoria relativităţii (formulată în 
1905, aşadar la un an de la scrierea Livezii de vişini) 
nu mai era mult. Filosoful german, vizionar şi lipsit 
de inhibiţiile impuse de autoritatea tradiţiei, nu făcea 
altceva decât să anunţe nu decesul Dumnezeului 
creştin (cum neobosit au continuat să interpreteze 
teologii), ci moartea acelui principiu străvechi, 
reflexul acela aproape necondiţionat de a presura 
pretutindeni centre, fundamente, certitudini.  

 

Încă o dată, teatrul, „oglindă a lumii”, nu putea 
rămâne indiferent. Mai mult sau mai puţin difuz, 
încep să răsune în el ecourile noilor filosofii. Drama 
burgheză scârţâia din toate încheieturile, iar politeţea 
faţă de textele clasice începea să fie tot mai reţinută, 
tot mai formală. Posesor al unei remarcabile intuiţii, 
dar şi un intelectual informat, Cehov este unul din 
primii dramaturgi care simt că teatrului îi trebuie noi 
direcţii. Dacă primele sale piese, Platonov (1881) şi 
Ivanov (1887) păstrează încă modul tradiţional de a 
construi cu prioritate pe un singur personaj, 
Pescăruşul (1896) consfinţeşte, din acest unghi de 
vedere, noul mod de a face teatru.  

Încă din 1881, publicistul şi cronicarul Cehov, 
într-un articol destul de rar citat („Din nou despre 
Sarah Bernhardt”, în Dialogul neîntrerupt al teatrului 
în secolul XX, vol. I, Bucureşti, 1973), protestează 
împotriva unui stil pe care îl consideră depăşit: stilul 
teatrului francez, aşa cum era el întrupat în „stimabila 
divă” numită Sarah Bernhardt. „Suntem departe de a 
ne ploconi în faţa Sarei Bernhardt ca în faţa unui 
talent” (ibidem, p. 29), scrie Cehov, revoltându-şi, 
desigur, parte din contemporani. O acuză de 
artificialitate, punând marele ei succes pe seama 
…muncii, nu a geniului. Dincolo de fundalul ironic şi 
de acuzele punctuale, există în articolul citat un ton 
general de respingere; pe de o parte a personajelor 
construite obligatoriu pentru luminile rampei, pe de 
altă parte a actorilor gen Sarah Bernhardt care, „deşi 
ştiu să asculte” în scenă, vor face din personajul lor 
axul în jurul căruia se învârteşte universul. Totul pe 
genericul unei destul de dure luări de poziţie faţă de 
soarta teatrului rus din acea vreme: „Nimeni nu simte 
atât de mult nevoia de reîmprospătare ca scenele 
noastre… Atmosfera care domneşte e de plumb, 
apăsătoare. Praf de-un arşin, ceaţă şi plictis! Mergi la 
teatru, pe cuvânt de onoare, numai pentru că n-ai 
unde să te duci în altă parte. Priveşti scena, caşti şi 
înjuri în gând” (ibidem, p. 33). 

Nu este exclus ca „noul teatru” conceput de 
Cehov să fi fost gândit tocmai ca o replică la teatrul 
francez şi la actorii de pe scenele franceze. 
Contemporaneitatea, luată prin surprindere, a ezitat la 
început, manifestându-se, în faţa iniţiativei cehoviene, 
inconstant: la premiera sa absolută (17 octombrie 
1896, Teatrul Alexandrinski, Petersurg), spectacolul 
Pescăruşul a fost considerat un eşec. Abia ulterior, 
când piesa a fost montată altfel la Teatrul de Artă, 
entuziasmul a fost general. Atitudinea publicului de la 
sfârşit de secol XIX era justificată: nu părea foarte 
clar încotro trebuie să se îndrepte atenţia, căci şi 
Arkadina, şi Treplev, şi Trigorin, şi Nina păreau la fel 
de …importanţi, însă tocmai această inedită formă de 
indecizie a sedus, până la urmă, asistenţa. La fel a fost 
situaţia Unchiului Vanea (1897), piesă cu titlu 
înşelător (vechea metodă de a pune în titlu numele 
protagonistului) care relativiza, din nou, totul, 
plimbând atenţia spectatorului, cu egală intensitate, 
de la Vanea, la Sonia, de la Serebreakov, la Elena 
Andreevna, de la Astrov, la Teleghin. Lucrurile aveau 
să se „complice” şi mai mult odată cu piesa din 1901, 
Trei surori, când stilul acesta de a configura 
personajele începea să fie tot mai metodic. În fine, 
Livada de vişini (1904) certifica această democraţie 
caracterială şi părea să ignore în totalitate raportul 
principal-secundar. În ultima piesă a lui Cehov, orice 
„purtător de tavă” ar fi dat faliment…  

Pe de altă parte, nu ştim cât ar mai fi durat 
recunoaşterea lui Cehov ca dramaturg în absenţa 
Teatrului de Artă; înfiinţat în 1897, avându-i la 
conducere pe Nemirovici-Dancenko şi pe Stanislavski, 
„instituţia” a fost în deplin acord cu ideea teatrului nou 
pe care îl propunea Cehov. N.D. Teleşov, un 
contemporan al lui Cehov, scria: „Cehov şi Teatrul de 
Artă au fost întotdeauna buni prieteni. De la 
întemeierea teatrului până la moartea scriitorului, 
prietenia aceasta a crescut, iar respectul şi înţelegerea 
reciprocă s-au întărit mereu. Ca dramaturg, Cehov a 
fost descoperit, înţeles şi interpretat numai de Teatrul 
de Artă. Piesele lui, Ivanov şi Ştima pădurii, prototipul 
Unchiului Vanea, au fost prezentate pe vremuri pe 
scenele teatrelor particulare din Moscova, la Abramova 
şi Korş. La spectacolele acestea, publicul a fost rece şi 
nedumerit, iar după cunoscuta cădere a Pescăruşului, 
la Petersurg, când autorul a plecat în noaptea 
spectacolului, aproape fugind, la Moscova, dându-şi 
cuvântul că nu va mai scrie niciodată pentru teatru, se 
părea că soarta lui Cehov-dramaturgul fusese hotărâtă 
în mod irevocabil. Dar în 1898, chiar în primul său an 
de existenţă, Teatrul de Artă a hotărât să prezinte 
Pescăruşul în maniera sa proprie. Se credea cu 
tărie că piesa lui Cehov aducea ceva nou, 
neînţeles de nimeni” (s.n.). 

Călin CIOBOTARI 
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I-am cântat în America pe Silvestri, Paul Constantinescu, 
Mihai Moldovan, Glodeanu, Capoianu, pot să numesc în 
contextul acesta pe cine vreți. Mi se pare că este de datoria 
noastră în primul rând să alegem, să existe un proces de selecție 
și, din ce ai ales, să propui și unui alt public, nu neapărat numai 
celui românesc” (Anca Leahu, op. cit.). 

Fie că vorbim de tehnici avangardiste, riguros organizate 
sau ingenios abstractizate – la începuturile creației –, sau de 
orientări către zone estetico-stilistice de natură neoclasică sau 
neoromantică – către care se îndreaptă spre maturitate –, 
viziunea creatoare a lui Sabin Păutza reușește o împropriere și o 
acomodare firească în spații geografice și peisaje sonore total 
distincte, dând dovada unui areal componistic deosebit de 
complex și de divers. 

Încă de la primele lucrări, compozitorul reușește să capteze, 
să captiveze și să stârnească interes din partea publicului prin 
naturalețea cu care dă grai lumii sale sonore în orice limbaj, 
sintaxă sau plafon estetic. În acest sens, trebuie menționate 
lucrările Laude pentru 10 instrumentiști, Seykylos hymn, Cinci 
piese pentru orchestră, Jocuri I pentru cvartet de coarde, 
Cvartetul de coarde nr. 3, Jocuri II, Canti Prophani, în care 
aplică ordinea matematică, trecând prin experiențe modal-
seriale, sau în care experimentează jocul sintaxelor muzicale. 

Trecând prin diverse procedee tehnice, permanent 
actualizate, creația compozitorului Sabin Păutza nu se închide 
într-un cadran auster, ci reușește să ofere un plus de 
expresivitate, cu atât mai mult în preajma vocii, prin lucrările 
pentru cor mixt (Ave Maria, Suita de colinde, Aleluia bizantină, 
Lacul), prin cele vocal-instrumentale (Ebony Mass pentru 
soliști, cor mixt și orgă, Mood Swings pentru voce medie și 
pian) sau cele vocal-simfonice (Canti profani – suită pentru cor 
de copii și orchestră, Haiku – poeme pentru soprană și orchestră 
de cameră, Rita Dove Triptych – pentru narator, soprană și 
orchestră). O deosebită măiestrie conturează și virtuozitatea 
solistică din compozițiile concertante, din care amintim, pe 
lângă Jocuri III, IV și VII, Concertul pentru saxofon și orchestră 
sau Concertul pentru violoncel, pian și orchestră.  

„Întotdeauna, punctul de pornire, celula generatoare /…/ din 
care crește muzica mea, vine din străfundurile muzicii 
românești. Până și așa-zisa muzică americană compusă în anii 
petrecuți în America. Muzica mea se bazează, integral, pe 
structuri modale românești, fără de care nu aș putea scrie o 
singură pagină. Ritmurile și modurile specifice colindelor, 
bocetelor sau jocurilor românești sunt materialul din care mi-am 
plămădit fiecare frază muzicală din creația mea, fie timpurie, fie 
de maturitate” (Fred Popovici, Tineri compozitori, în „Muzica”, 
nr. 4, 1982, p. 29), declară compozitorul. Astfel de structuri 
arhetipale de apartenență folclorică întâlnim și în genul 
simfonic, căruia i-a dedicat un număr mare de lucrări precum 
Simfonia I „In Memoriam”, Simfonia a II-a (Simfonia sacra), 
Simfonietta, Suita pentru orchestră A Musical Journey sau The 
Short Symphony.  

Sabin Păutza înfățișează chipul compozitorului original, 
complex, divers, fidel muzical folclorului românesc, indiferent 
de influențele estetice sau stilistice asumate, care se poate 
exprima plenar în orice gen abordat, substratul și vibrația 
profundă a spiritualității tărâmului românesc fiind baza pe care 
și-a clădit personalitatea creatoare, adevărată vrajă sonoră. 

„Se vorbește mult despre căutările artei contemporane. 
Sabin Păutza pare a fi dintre cei care… găsesc, prin forța 
aspirației și talentului, frumosul real și autentic” (Liliana 
Gherman, Dimensiuni ale creației și interpretării. File de 
cronică muzicală, vol. I, p. 50). 

 Anca LEAHU 

Născut pe 2 februarie 1943, la Câlnic – Reșița, județul Caraș-
Severin, Sabin Păutza își pornește drumul în viață cu dragoste pentru 
muzică și o atracție deosebită pentru instrumentele muzicale, 
meșterindu-și singur un soi de țiteră și căutându-i sonoritățile 
autodidact încă dinainte de a merge la școală. Învățătorul din ciclul 
primar, Iosif Munteanu, îi face cunoștință cu armoniul, spre 
fascinația sa, după cum își amintește compozitorul: „Când l-am auzit 
pe Iosif Munteanu cântând la armoniu, am crezut că m-am născut a 
doua oară: nu-mi venea să cred că există așa ceva, deși el cânta, de 
fapt, doar niște simple acorduri”.  

Mai târziu, împlinind expectațiile tatălui său, Sabin Păutza 
urmează secția reală a Liceului Teoretic din Reșița, unde studiază 
chimie, fizică și matematică (aprofundarea matematicii servindu-i 
ulterior în experiența componistică), însă, în paralel, între anii 1956-
1960, urmându-și chemarea lăuntrică, participă și la cursurile Școlii 
Populare de Arte. Aici, compozitorul de mai târziu își definește clar 
menirea hărăzită, astfel că, după absolvirea liceului, conștientizând și 
concretizând impactul pe care muzica îl are asupra sa, singurul drum 
pentru el este cel către Conservatorul din București, unde, în 1960, se 
confruntă cu o concurență de 20 de candidați pe un loc, dar unde 
reușește să intre cu bursă, spre dezamăgirea de moment a tatălui său, 
care-l dorea arhitect, avocat sau notar. La Conservatorul de Muzică 
„Ciprian Porumbescu” din București , unde a urmat mai întâi secțiile 
de Profesor de muzică și Dirijat de cor (1960-1963), iar, apoi, 
Compoziție și Dirijat cor și orchestră (1963-1965) din cadrul 
Facultății de Compoziție, Muzicologie, Dirijat și Pedagogie 
muzicală, Sabin Păutza are parte de îndrumarea unora dintre cele mai 
sonore nume ale vieții muzicale, din pleiadă făcând parte Victor 
Giuleanu, Dumitru D. Botez, Alexandru Pașcanu, Tudor Ciortea și 
Ștefan Niculescu, Aurel Stroe, Marțian Negrea și, nu în ultimul rând, 
Marin Constantin, despre care compozitorul Păutza își amintește: 
„iată-mă student la București, unde am avut șansa să lucrez cu niște 
oameni admirabili, de primă mărime. Și aș aminti aici că prima lecție 
audiată a fost cea susținută de Marin Constantin, care, mai târziu, 
avea să înființeze vestitul cor «Madrigal», de care am fost legat toată 
viața. Marin Constantin era un profesor tânăr… El a fost primul meu 
profesor de dirijat coral. Atunci s-a cristalizat legătura dintre mine și 
marele om de muzică, Marin Constantin”. 

O nouă etapă în devenirea sa profesională este înfăptuită în 1970, 
perfecționându-se la Accademia Musicale Chigiana din Siena, Italia, 
unde studiază compoziție cu Franco Donatoni și Bruno Maderna și 
dirijat de orchestră cu Franco Ferrara, declarând despre experiența 
acestui stagiu că: „Pus în contextul muzicii europene, confruntându-
mă, am prins curaj, mi-a crescut încrederea în mine însumi”. 

Însă, stadiul superior de formare profesională începe încă din 
anul 1966, când este racolat, alături de alți colegi de la Conservatorul 
bucureștean, de rectorul Achim Stoia, implantat sevei tărâmului 
artistic ieșean și pus în fața posturii de profesor, evoluând, 
maturizându-se și modelându-se pedagogic, componistic și dirijoral 
până în anul 1984, când emigrează în S.U.A. „Insist asupra posturii 
de profesor, căci, după părerea mea, acest lucru a fost cel mai bun 
mijloc de a învăța – învățându-i pe alții. Anii de dăscălie au constituit 
cea mai bună școală pentru mine însumi”, se confesează 
compozitorul. Spațiul sonor moldovean avea să-i ofere un teren fertil 
din punct de vedere cultural, ce și-a pus cea mai pregnantă amprentă 
asupra spiritului său creator (dedublat în ipostaza de compozitor și 
dirijor), după cum afirmă el însuși: „Pentru mine, Iașul a însemnat 
totul. Eu aici am crescut, aici m-am format. Când am venit în Iași, 
aveam 22 de ani și nu știam că nu știu. Maestrul Stoia m-a pus din 
prima săptămână să predau și mi-am dat seama că trebuie să-mi fac 
ordine în minte și în ceea ce știam la vremea aceea. Și, astfel, aici am 
crescut sub toate aspectele. Aici am început să scriu muzică, aici am 
început să dirijez, cariera mea de profesor s-a format aici și eu îi 
datorez Iașului faptul că mi-a dăruit tot ce avea mai bun. Pentru 
mine, a fost o provocare extraordinară și mi-a oferit niște satisfacții 
imense. Deci, Iașul a fost, timp de aproape 20 de ani, totul pentru 
mine!” (Anca Leahu – Interviu cu Sabin Păutza, realizat în cadrul 
Festivalului Muzicii Românești, ediția a XVI-a, serie nouă, Iași, 29 
octombrie – 3 noiembrie 2012). Perioada ieșeană se dovedește a fi 
fertilă și în creație, atât prin diversitatea stilurilor muzicale abordate, 
cât și prin evoluția și maturizarea componistică dobândită, oferindu-i 
șansa de a fi unul dintre compozitorii cei mai des interpretați, fapt ce 
i-a conferit trepte superioare de înțelegere și percepție asupra propriei 
muzici, dar și oportunitatea șlefuirii ei. În 1984, compozitorul Păutza 
este trimis într-o vizită de documentare în S.U.A., unde se hotărăște 
să rămână, repercusiunile manifestându-se asupra interpretării 
creației sale, redusă la totală tăcere în țară. În America, inițial, se 
angajează ca organist la o biserică, iar ulterior, în urma unui concurs, 
ocupă postul de director muzical și dirijor al Plainfield Symphony, 
cea mai veche orchestră din statul New Jersey. Aici, deosebit de 
meritorie este contribuția sa la promovarea pe plan universal a 
creației componistice și interpretative românești, putând să afirme: 
„Eu am făcut tot ce am putut pentru a promova muzica 
românească peste tot pe unde am fost. La un moment dat, 
când eram director de filarmonică în New Jersey, am fost 
chiar acuzat de naționalism pentru că aduceam soliștii noștri 
de frunte din România și, mai mult decât atât, nu exista 
program în care să nu includ lucrare românească. 

f o t o - c r o n i c a  p r e m i e r e l o r  t e a t r a l e  

Unchiul Vanea de A.P. Cehov. Regia: Luminița Țîcu. Cu 
Ștefan Ionescu, Ion Goranda, Matei Buzdugan, Adelaida 
Perjoiu, Bogdan Buzdugan, Eliza Noemi Judeu, Florina 
Găzdaru și Daniela Vrânceanu (Teatrul „Bacovia” Bacău). 

 

Fără puterea de a mai schimba ceva de Jonas Gardell. Un 
spectacol de Vlad Volf. Cu Daniela Bucătaru, Lidia Uja, Mirela 
Nistor, Alexandra Vicol și Sorina Băleanu (Teatrul „M. Eminescu” 
Botoșani). 

Dragonul de aur de Roland Schimmelpfennig. 
Regia: Cristian Ban. Cu Ingrid Robu, Corina 
Grigoraș, Cătălina Ieșanu, Ioan Paraschiv și Cezar 
Antal (Teatrul Tineretului Piatra Neamț). 

SABIN PĂUTZA 70 
 

 

FORȚA 
ASPIRAȚIEI  

ȘI A TALENTULUI 
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„Noi, ofiţerii de rezervă din Basarabia, care în anul 1917, 
au convocat şi organizat marele Congres Militar 
Moldovenesc din Chişinău unde am proclamat Autonomia 
Basarabiei, astăzi în anul 1937, când se împlinesc 20 de ani 
de la acest măreţ act istoric, care a fost preludiul Unirii cu 
Patria Mamă, conştienţi mai mult ca oricând de misiunea 
noastră naţională, credem că cel mai patriotic act, pe care 
suntem datori să-l facem în momentul de faţă, – este să 
închinăm inimile noastre, cu devotement şi smerenie pentru 
înâlţarea unui monument Marelui şi Neuitatului Rege 
Ferdinand Întregitorul, sub a cărui glorioasă Domnie s-a 
înfăptuit Unirea pe veci a Basarabiei cu România.  

Statuia Regelui erou, în capitala Basarabiei noastre, va fi o 
pildă de pioasă recunoştinţă, în amintirea Regelui Ţăranilor, pe 
care i-a înstăpânit în brazda lor strămoşescă şi, totodată, un 
simbol de granit şi neclintită credinţă în veşnicia pietrei de 
hotar, aşezată la graniţa Nistrului Românesc.  

Pentru punerea în aplicare a acestei hotărâri, cum şi pentru 
strângerea mijloacelor necesare marei fapte de recunoştinţă la 
care ofiţerii basarabeni s-au gândit, s-a ales următorul comitet. 

Preşedinte: Gherman Pântea, fost ministrul de război în 
republica Moldovenească fost vice-preşedinte al Camerei 
Deputaţilor. Dimitrie Bogos, fost şef de Stat Major al Armatei 
Republicei Moldoveneşti, fost ministru. Ion Buzdugan, fost 
secretar al Sfatului Ţării şi fost ministru. Anton Crihan, fost 
inspector al Cohortelor Moldoveneşti din republica 
moldovenească, fost ministru. Grigorie Cazacliu, fost vice-
preşedinte al Camerei Deputaţilor. Emanuil Catelli, fost 
preşedinte al Com. Mol. de la Odesa, actualmente prefect de 
Bălţi. Vasile Tanţu, fost preşedinte al blocului Moldovenesc din 
Sfatul Ţării, fost prefect. Teodosie Cojocaru, colonel, fost 
deputat în Sfatul Ţării, fost primar al Chişinăului. Elefterie 
Sinicliu, fost preşedinte al Com. Moldovenesc de la 
Novoghiorghevca, fost deputat în Sfatul Ţării. Eduard 
Castano, fost prefect. Mihail Popa, colonel, fost comandant al 
Brigăzii Moldoveneşti de cavalerie, fost prefect. Simion 
Gurschi, colonel, fost comandat al regimentului 1 
Moldovenesc. Diomid Popa, colonel, fost prefect., Mihail 
Grosu notar public. Anatolie Moraru, fost deputat în Sfatul 
Ţării. Ilie Răţoi, sublocotenent.  

Suveranul, aflând de această patriotică iniţiativă, a trimis d-
lui Gherman Pântea, la Chişinău, următoarea telegramă: 
„Pentru frumosul gând al ofiţerilor de rezervă din Basarabia, 
sincerele şi caldele Mele mulţumiri.” CAROL, REGE 

Gherman Pântea s-a adresat apoi lui V. Gomoiu, 
preşedintele ofiţerilor de rezervă din ţară, cerându-i sprijinul 
pentru realizarea monumentului. Dr. V. Gomoiu a promis „să 
nu cruţe nici un efort pentru aducerea la îndeplinire a acestui 
act de recunoştinţă naţională.” 

În sudul Basarabiei, acolo unde Dunărea se apropie de mare 
şi unde pe vremuri era poarta de intrare în Moldova, geniul 
politic al lui Ştefan cel Mare a intuit construirea cetăţii Chilia, 
menită să apere de periodicele năvăliri turceşti.  

Pe locul vechii cetăţi care străjuia pe malul Dunării la poarta 
de sud a Moldovei, cetate în care plăieşii lui Ştefan cel Mare au 
luptat pentru apărarea pământului strămoşesc şi unde astăzi 
vremea n-a mai lăsat drept mărturie decât nişte ruine, prof. C.C. 
Giurescu – rezident regal al Ţinutului Dunărea de Jos – a hotărât 
să se ridice un monument de bronz marelui Voievod al 
Moldovei. Preşedinte de onoare al comitetului de iniţiativă a 
fost prim ministrul Armand Călinescu.  

Cu ocazia adaptării noii Constituții din 1938, numeroși 
locuitori din comunele județelor Soroca și Bălți au trimis 
telegrame omagiale, în care își manifestau adeziunea față de 
regimul carlist „punând la picioarele Tronului spiritul lor de 
sacrificiu față de rege și Patrieˮ așa cum au procedat 
locuitorii din Glodeni, Grinăuți, Coșcedeni etc.    

 

„... pământ de adânci și vaste dureri” 
 
Situaţia delicată a provinciei era accentuată şi de faptul că 

România se va afla izolată într-un context internaţional ostil la 
data ultimatumului sovietic. Cu toate că de Bobotează, în 1940, 
la Chişinău, regele Carol al II-lea reafirma drepturile istorice 
asupra Basarabiei spunând: „Nu vom da nici o bucăţică de 
pământ.”, regele a fost forţat de Axă să cedeze în faţa 
Ultimatumului sovietic.  

La Consiliul de Coroană din 27 iunie 1940, regele şi-a 
afirmat dorinţa de a opune rezistenţă armată. El afirma că 
„Germania ne-a vândut fără scrupule intereselor sale”. 

 

de la „rădăcini” 
spre „cetăţenia 
multiculturală” 

 
Diverse studii asupra evoluţiei mentalităţilor și ideilor europene 

arată că acestea au o vechime care se oglindește în secole de istorie și 
de încercări pentru bătrânul continent. Cred că pentru a înţelege 
colaborarea între naţiunile europene ar trebui să ne raportăm la ceea 
ce la apropie şi la ceea ce le separă. 

Una dintre cele mai interesante perspective asupra evaluării 
identităţii naţionale pleacă de la analizele lui Benedict Anderson, în 
Imagined Comunities. Ideea de naţionalism – distinge autorul – trebuie 
înţeleasă nu doar din perspectiva subiectivă derivată din ideologiile 
politice, ci și din cea a unui sistem cultural mai larg, care l-a precedat, 
de aici şi referirea la Rădăcinile culturale pe care trebuie să le 
identificăm la diverse popoare. În capitolul al treilea al cărţii sale, 
Anderson vorbeşte despre o nouă formă de conştiinţă naţională: 
interacţiunea dintre sistem şi relaţii de producţie, între tehnologiile de 
comunicaţii şi diversitatea lingvistică, analizele sale precedând, parcă, 
o aplecare asupra multiculturalismului din creuzetul globalizării. 
Rădăcinile noastre culturale reprezintă însăși esenţa europeană, ne 
definesc ca fiinţe în contextul transformării globale și ne fac să ne 
înţelegem și să-i înţelegem pe ceilalţi. 

In diverse conferinţe și studii realizate în America, Asia sau Africa, 
am putut observa începutul formării unei culturi globale, cu seve într-un 
mix comun, în care culoarea europeană este din ce în ce mai palidă. În 
Cultura postmodernă, Steven Connor se referă la dezvoltarea rapidă a 
societăţilor umane şi îngemănarea dintre drept, muzică, dans, teorie 
spaţială, noile tehnologii. Connor realizează o evaluare obiectivă a 
acestei rapide transformări, ai căror martori devenim în fiecare 
secundă. Aşadar, putem lesne observa că facem parte dintr-o lume 
nouă, o lume mereu în evoluţie. Ideea europeană se colorează tot mai 
mult cu noi nuanţe, Europa creşte, se dezvoltă, dar în acelaşi timp 
consumă resurse şi trebuie să se orienteze spre noi resurse. Bătrânul 
continent nu trebuie să moară, ci să se transforme. Europa 
îngemănează o anumită memorie colectivă, un tot compus din istoria și 
cultura statelor membre. Vorbind despre culturile statelor membre ale 
UE, putem observa, raportându-ne la analizele lui Victor Neumann și 
Salat Lavente, că, în Europa, aparţinem simultan mai multor categorii 
identitare. Apar, așadar, conceptul de „cetățenie multiculturală” şi, 
implicit, drepturile omului în acest context. Dar avem cu toţii oare, în 
UE, aceleași drepturi privind încadrarea în muncă? Pentru tinerii 
români și bulgari răspunsul este de prea multe ori negativ. 

În Geopolitica haosului, Ramonet Ignacio se întreabă: care este 
sistemul de gândire dominant în prezent, cu ce seamănă noul peisaj 
planetar? Ignacio consideră că s-a format un nou sistem la nivel global, 
pe care-l numeşte sistemul PPII (planetar, permanent, imediat, 
imaterial). Analistul critică situaţia actuală a lumii, evidentiind 
problemele cu care ne confruntăm în fiecare zi. 

Cred că e dificil să te simţi învins, singur, pierzându-ţi identitatea. 
Şi mai cred că e și mai dificil, atunci când nu ești lăsat să îţi valorifici 
potenţialul cultural și educaţional, locul tău fiind luat de cei pentru care 
nepotismul e cultivat fără niciun scrupul, la nivel universitar, potitic, 
social. Te întrebi doar, în astfel de moment, spre ce traiectorie se 
îndreaptă ideile și mentalităţile europene, conservate odată cu trecerea 
timpului. Monique Segré vine cu un răspuns, în Mituri, rituri, simboluri 
în societatea contemporană, arătând că societăţile contemporane nu 
au distrus vechile valori, ci le-au readaptat. Ritualurile în înalta 
societate funcţionează în cascadă. Ideile și mentalităţile se adaptează, 
așadar, în funcţie de nivelul de civilizaţie și integrarea în societate a 
valorilor cultural-istorice. Oswald Spengler susţine că diferenţele 
culturale sunt bazate pe faptul că fiecare cultură are propria sa 
civilizaţie. Cât priveşte fenomenul globalizării, putem observa că acest 
proces își are sevele în identităţile naţionale simultan integrate şi 
fragmentate. Naţiunile europene reprezintă însă rodul unei istorii 
scăldate în război și pace, în sânge și speranţă. Anne-Marie Thiesse 
susţine că naţiunile europene sunt fructul unei construcţii istorice, 
intelectualii din secolele XIX, XX creând simboluri, eroi şi evenimente. 
În opoziție, Tzvetan Todorov vorbeşte despre cultul abuziv al memoriei 
din Europa care, consideră el, ne ţine prizonieri ai trecutului în loc să ne 
lase să fim în serviciul prezentului şi al viitorului. 

Europa este un șevalet pe care culorile istoriei și-au pus amprenta, 
un spaţiu care va rămâne suspendat undeva în amintiri și speranţe, 
care se va conserva în memoria colectivă a unor generaţii globale. 
Istoria prezentă a ideilor și mentalităţilor europene va rămâne gravată 
în filele virtuale ale prezentului, făcându-ne să înţelegem că fiecare 
european aparţine în primul rând valorilor culturale și mentalităţilor în 
care s-a format. 

Nicole VASILCOVSCHI 
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„În viaţa naţiunilor – spunea Ion I.C. Brătianu în Consiliul de 
Coroană din 14 august 1916 care a hotărât intrarea României în 
Marele război mondial – sunt afirmări de drepturi care întăresc 
mai mult decât izbânzi trecătoare şi sunt gesturi de abdicare, de 
dezertate morală ce le compromit pentru veacuri de-a rândul.” 

La nici doi ani de la afirmaţiile lui Ion I.C. Brătianu spuse 
într-un context diferit de cel al anului 1916, se prefigurau 
evenimente care vor duce la revenirea Basarabiei la România, 
frumos şi mândru ţinut, rupt din trupul Moldovei în 1812. 
Practic, Basarabia era un tărâm de civilizaţie arhaică şi 
ţărănească făurită „cu plugul” şi apărată cu arma, având o 
inconfundabilă pecete românească şi nici una rusească. Cu 
toată politica de deznaţionalizare practicată de regimul ţarist, 
basarabenii încă îşi „făceau rugăciunea în limba maicii lorˮ şi în 
clipe de răgaz murmurau: „Prutul ista ne desparte/ Prutul ista n-
are moarte/ dar ne-om pune noi cândva/ Şi cu gura l-om seca.” 

La peste 100 de ani, într-o măreaţă zi de martie 1918, după 
dezamăgiri şi speranţe, după lacrimi şi suferinţe, Basarabia se 
regăsea pe sine într-un destin comun cu Patria Mamă. 

În cele ce urmează introducem în circuitul publicistic câteva 
documente mai puțin cunoscute, care aduc un plus de informații 
asupra istoriei acestei vechi provincii românești. 

 

„Un umil cofetar” 
 
O notă, din 1925, a generalului Radu D. Rosetti privitoare la 

„cine a pregătit realipirea Basarabiei.”, menționează că „este un 
om în ţara noastră care chiar la ceasul când a sunat goarna 
mobilizării a avut viziunea României Mari, aidoma cum este azi  şi 
el nu e nici militar, nici om politic, nici diplomat, după cum s-ar 
crede, ci un umil ... cofetar!ˮ.  

Numele lui? Nae Ionescu, din Bucureşti, patronul magazinului 
din piaţa Sf. Gheorghe, faimosul Nae Ionescu, pe care l-au dus 
nemţii între baionete, pe jos, până la Ploieşti, fiindcă, patriot 
consecvent, a anunţat cel dintâi în Capitală înfrângerea armatei lui 
Mackensen la Mărăşeşti şi fiindcă, în modestia lui, probabil c-a 
uitat când a făcut Marea profeţie. Istoricului îi face plăcere să o 
reamintească. Astfel, „când România a intrat în război, în mijlocul 
entuziasmului general, la vitrina prăvăliei sale din piaţa Sf. 
Gheorghe, acesta a aşezat frumos 12 cutii cu bomboane produs 
nou al «cassei» pe care le-a botezat TRANSCARPATINE, 
IDEALUL NAŢIONAL şi cutiile aveau gravate pe ele harta 
României Mari, aşa cum o contemplăm mândri azi.” 

Zadarnic i-a atras atenţia Palatul – al cărui furnizor a fost – şi 
zadarnic au intervenit şi autorităţile pe lângă negustor, rugându-l să 
retragă din comerţ cutiile cu desenul arătat, sau cel puţin să 
modifice clişeul, eliminând BASARABIA, nu care cumva să se 
supere scumpii noştri aliaţi – nenea Nae s-a făcut niznai şi 
bomboanele TRANSCARPATINE cu harta buclucaşă au 
continuat, cu perseverenţă, propaganda «dulce». 
 

Momente si monumente... 
 
Aniversarea a zece ani de la unirea Basarabiei cu România s-a 

desfăşurat cu deosebit fast nu numai la Chişinău, ci în toată ţara. În 
vederea stabilirii măsurilor necesare, s-a desfăşurat, la 29 
decembrie 1927, „o impozantă consfătuire în vederea fixării zilei 
de aniversare a zece ani de la Unire şi pentru dezvelirea statuii lui 
Ştefan cel Mare. Consfătuirea a fost prezidată de ministrul 
Inculeţ. Au participat arhiepiscopul Gurie, generalul 
Scărişoreanu comandantul Corpului 3 Armată, prefecţii de 
poliţie şi judeţ, Climescu prim-preşedinte al Curţii de Apel, şefii 
tuturor autorităţilor şi doamnele din elita Chişinăului.” Mai 
departe, in ziarul „Universul” din 30 decembrie 1927 se 
precizează că, după dezbaterile urmate, s-a fixat ca serbările de 
aniversare şi dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare să fie la 29 
Aprilie 1928. O delegaţie specială se va deplasa la Bucureşti ca 
să invite la aceste serbări Familia regală, Regenţa şi membrii 
guvernului. Programul prevedea oficierea unui tedeum la 
catedrala mitropolitană, la care vor lua parte invitaţii de la 
Bucureşti şi delegaţi din întreaga Basarabie. Va urma o şedinţă 
festivă la Sfatul Ţării, un festival la Teatrul Naţional, după care 
se va dezveli statuia lui Ştefan cel Mare şi se va oferi tuturor 
delegaţilor un ospăţ, iar seara urma o retragere cu torţe. 

Un eveniment în viaţa provinciei este şi hotărârea ofiţerilor de 
rezervă basarabeni de a ridica regelui Ferdinand cel Loial un măreţ 
monument la Chişinău, care să imortalizeze Gloria marelui rege 
unificator. Redăm mai jos Hotărârea în cauză, adusă, atunci, la 
cunoştinţa regelui Carol al II-lea, pentru a-şi da acordul.                       

B A S A R A B I A ,  
momente și monumente... 
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Turcia şi Grecia, membre ale Înţelegerii Balcanice, s-au 
eschivat să sprijine România, deoarece nu voiau să 
primejduiască pacea balcanică. La Consiliul de Coroană șase 
participanţi s-au pronunţat pentru a nu primi Ultimatumul 
sovietic. Printre aceştia au fost N. Iorga, Silviu Dragomir, 
Victor Iamandi, Ernest Urdăreanu. Carol va afirma că 
„numele lor merită a fi înscris cu litere de aur în cartea 
demnităţii româneşti.” Va fi nevoit sa cedeze, însă, în faţa 
evidenţei şi a argumentelor capilor armatei. 

 Va veni rândul lui Ion Antonescu să încerce, fără 
succes, a recupera teritoriul pierdut. Ziarul „Învierea”, din 
30 martie 1941, în articolul „27 martie 1918ˮ, semnat de 
Ionică Darie, descrie jalea ce se instalase în Basarabia 
reocupată de ruşi. Pentru autor, Basarabia este pământ de 
adânci şi vaste dureri. În continuare, autorul afirma că 
după Ultimatum, neamul românesc din regiune este din 
nou pus la grele încercări. La 28 iunie 1940, Basarabia a 
fost ocupată de URSS, iar Republica moldovenească 
transnistreană ajunge până la Prut. Poporul românesc din 
Basarabia nu mai constituie o singură entitate etnică cu 
fraţii lor de peste Nistru. Sudul şi nordul Basarabiei prin 
împărţirea administrativă efectuată de soviete sunt menite 
a fi „dăscălite” de Ucraina iar centrul Basarabiei, cu o 
mică fâşie din frumoasa şi fertila Transnistrie, vor fi 
„dăscălite” de bolşevici.  

 Precipitarea evenimentelor la graniţa estică a României 
îi prilejuieşte lui Alexandru Ghica, fiul marelui român Ion 
Ghica, publicarea în ziarul “Journal de Valais”, din Berna,a 
unui articol “Despre Basarabia şi Bucovina”, în care arată 
că „aceste provincii sunt atât de curat româneşti prin limba, 
prin rasa şi cultura lor deci fac parte integrantă geografică şi 
etnografică din Moldova.” „Nu uita însă frate de blestem şi 
pribegie că şoapta prigonită dincolo de malul însângerat al 
Prutului este imperativul unor vremi ce ne aşteaptă.”  

Aceste vremi au venit odată cu ordinul lui Ion Antonescu: 
„Ostaşi Vă Ordon treceţi Prutul.” Era timpul să ne luăm înapoi 
ce ni s-a luat prin silnicie şi să ne eliberăm fraţii.  

 

Un compendiu de istorie... 
 
În amintirea campaniei, redăm un document semnificativ 

pentru frumusețea limbii si patriotismul ce îl anima pe autor: 
„Părintele refugiat Paul Mihailovici de la Biserica Toma 

Cozma din Iaşi a trimis o prea frumoasă închinare d-lui 
general I. Antonescu, Conducătorul Statului şi comandantul 
de căpetenie al Oştirii, însoţită de rugămintea de a primi un 
buzdugan de pârcălab din veacul al XV-lea ca un respectuos 
semn de admiraţie pentru Cel ce a condus şi conduce Neamul 
la reîntregirea hotarelor şi la marea izbândă.  

Iată închinarea părintelui Mihailovici:  
În ziua când Armata ţării, în fruntea căreia vă aflaţi a 

trecut Prutul şi a început eliberarea pământului strămoşesc 
de sub jugul bolşevic, umbrele de peste veacuri ale ctitorilor 
acestei provincii vă întâmpină la hotar.  

Iată ceata voevozilor păşind spre voi: Bogdan Vodă îşi 
arată întinderea până unde a descălicat în ţara pustie şi a-
ntins stăpânirea moldovenească. Alexandru cel Bun vă ia 
de mână şi vă conduce la aşezămintele sale cele bogate 
dăruite din Codru şi, pe drumul mare până la Cetatea Albă, 
îşi arată bogăţia ţării şi a oştenilor.  

Se aud buciume, goarne, călăreţi, iar voevodul cu 
buzduganul apare luminos. E Ştefan cel Mare, părintele 
pământului şi al răzeşilor dela acest hotar de ţară. 

Vi se închină, vă laudă şi-n fuga cailor, dealungul Nistrului, 
vă arată cetăţile şi movilele. La Chilia, Cetatea Albă, Hotin, 
Orhei, Soroca, la Lipnic ca şi la Căpriana, arată locurile de 
bătălie şi de izbândă moldovenească precum şi lăcaşurile 
închinate Domnului. În urma Lui, oşteni şi răzeşi cu hrisoave şi 
urice, întemeietori de sate şi de târguri, vestesc mulţimea 
numelor de dealuri, văi, drumuri şi ape moldoveneşti.  

Bogdan cel Orb şi Petru Rareş, păstrători ai moştenirii 
Tatălui Lor, vă poartă pe drumurile domneşti, pornite din 
Moldova, spre cetăţile dela Nistru, prin târgurile bogate 
Căuşani, Lăpuşna, Chişinău şi Sculeni. 

Alexandru Lăpuşneanu răsărit din codrii Lăpuşnei, 
cumplit se jăleşte de arderea cetăţilor, iar Ioan Vodă cel 
cumplit arată înfrăţirea ce a făcut-o cu sângele său, luptând 
împotriva duşmanilor în ţinutul Tigheciului. 

Din mulţimea sloboziilor ce le-au întemeiat, Movileştii 
blestemă năvălirea oamenilor străini, iar Mihai Viteazul din 
cetatea Hotinului, arată cum, prin cucerirea cetăţilor a unit 
acest pământ cu Ardealul. 

La Orhei, Vasile Lupu în mantie de Bazileu, în pragul 
bisericii Sale, vă chiamă să poposiţi în ea, pe când Gheorghe 
Duca vă aduce urarea Moldovenilor de peste Nistru şi arată 
urmele palatului Său din Ucraina.  

Învăţatul Cantemir vă arată pe harta Moldovei vechi 
localităţi şi hotare, amintind şi de Moldovenii transnistreni. 
Alexandru Mavrocordat păşeşte cu hrisovul său de reformă 
a vieţii sociale, iar Moruzi strigă desnădăjduit răpirea ce i 
s-a făcut. 

Strălucitor şi plin de bucurie, Ferdinand cel Drept întinde 
braţele şi vă îmbrăţişează în Chişinăul Unirii Basarabiei.  

Trece ceata Ierarhilor: Varlaam cu cazania în mână, 
aflată în bisericile din judeţul Orhei, Dosoftei cu Vieţile 
sfinţilor, citite în mănăstirile Hârbovăţ, Curchi, Dobruşa, şi 
Hărjauca. Anfilohie Hotiniul, cu geografia sa, arată până 
unde s-a întins Mitropolia Proilaviei, iar Veniamin Costache, 
cu sacul plin de manuscrise, vă întâlneşte la locul refugiului 
său dela Colencouţ.  

Smerit VI se închină Gavriil Bănulescu şi vă roagă să-i 
vedeţi tipografia înfiinţată în Chişinău, să treceţi pe la 
soborul Vechi în care a slujit şi să ridicaţi mitropolia 
decăzută şi pângărită. Melhisedec cel învăţat, vă întâmpină la 
Seminarul său din Ismail, iar Iosif Naniescu, ca un sfânt, vă 
binecuvântează şi vă mulţumeşte c-aţi scos mormintele 
străbunilor săi de la duşmani.  

Vine ceata boierilor: Scarlat Sturza, în frunte, vă arată 
primele acte de organizarea şi autonomia vieţii moldoveneşti. 
Răşcanii îşi arată ctitoriile lor, Donicii mormintele 
strămoşilor lor, Cotruţă, naţionalismul său, Gore şi Feodosiu 
originile străvechi ale neamurilor lor, Suruceanu muzeul cel 
prea original, Casso moşiile sale, Cazimir şcoalele şi fermele 
sale, iar Vasile Stroescu marile binefaceri ale sale pe tot 
pământul românesc. După ei un lung şir de boieroaice cu 
covoare şi ţesături vechi moldoveneşti, precum şi Vartolomeu 
cu fetele sale frumoase. 

Acum, se apropie ceata învăţaţilor şi a literaţilor: Miron 
Costin grăbit vine de la moşiile sale din Orhei, pe braţe purtând 
cronica sa ce arată că „noi de la Râm ne tragem”. Alecu Russu, 
din pribegie, aduce „Cântarea României” şi v-o închină vouă. 
Alexandru Sturza cel prea învăţat în ale teologiei aduce scrisorile 
sale duhovniceşti şi gândurile sale ortodoxe.  

Bogdan Haşdău cel din os domnesc, cu „Dicţionarul”, 
„Cuventele” şi „Istoriile” sale, vă reţine mult la Cristineşti şi 
mereu se înflăcărează pentru Neamul Românesc. Const. Stamati, 
Al. Donici, Al. Haşdău, Ion Sârbu şi Alexei Mateevici trec în şirul 
poeziei şi al povestirilor lor. 

Ceata oştenilor călări defilează cu pârcălabii din Orhei şi din 
Lăpuşna, cu hatmanii de Soroca şi Cetatea Albă, cu căpitanii de 
mazili Şoimaru şi Vascan, cu Mihalcea Hâncu, Durac şi Bârzac, 
cu vornicii şi serdarii. În fruntea lor, mareşalul Averescu, cel dela 
Ismail, înconjurat de generali şi ostaşi cu steagurile lor vi se 
închină vouă desrobitorului de fraţi şi apărătorului creştinismului. 

Vine apoi, ceata preoţilor, călugărilor, dascălilor ce cu a 
lor viaţă şi trudă, au cinstit neamul moldovenesc. Se întunecă 
orizontul de cetele răzeşilor, mazililor, ţăranilor, bătrânilor şi 
tinerilor, care vin să vă întâmpine şi să vă aducă darul muncii 
lor: grâul ca aurul, vinul şi untdelemnul. Toţi vorbesc limba 
curată moldovenească, toţi sunt în credinţă, sânge şi obiceiuri 
fraţi din tulpina veche. 

Toate aceste cete într-un glas vă binecuvântează pe voi 
descălicător de ţară nouă pe pământul Basarabilor şi al 
Muşatinilor şi apărătorul credinţei strămoşeşti. 

La capătul acestui şir de umbre măreţe ale trecutului 
Basarabiei, vine smerit un preot, care vă roagă să primiţi un 
buzdugan de pârcălab de Orhei în veacul al XV-lea, păstrat din 
străbuni. Aceasta cu recunoştinţă pentru desrobirea pământului 
românesc şi ca simbol de continuitatea vitejiei şi a tradiţiunei 
moldoveneşti. 

Împreună cu toate cetele, vă strigă: 
Slavă ţie, descălicător de ţară.  
Apărătorul credinţei şi crucii lui Hristos,  
Laudă vitejiei şi Înţelepciunii româneşti, 
Bucuria tuturor neamurilor! 
Iaşi, 5 Iulie, 1941. 
Biserica Toma Cozma.” 

„... mai bine să-și schimbe râul mersul...” 
 
Imediat după începerea campaniei pentru dezrobirea 

Basarabiei, la apelul generalului, ca populaţia să facă donaţii 
pentru armată, aceasta a răspuns cu „înaltă însufleţire pentru 
salvarea neamului de ameninţarea teribilei fiare a bolşevismului 
şi pentru răzbunarea scumpei noastre Basarabii.” Numai în cursul 
lunii iulie 1942 s-au strâns 3.232.362 lei.  

In amintirea campaniei victorioase de eliberare a Basarabiei, în 
octombrie 1942, s-a ridicat Turnul dezrobirii, pe locul unde 
generalul Ion Antonescu, comandantul de căpetenie al armatelor 
româno-germane, a urmărit şi condus în ziua de 16 iulie 1941 
operaţiunile de cucerire a oraşului Chişinău.  

Turnul era „simbolul faptelor glorioase de arme ale armatei 
române şi straje neclintită a drepturilor noastre pe aceste 
pământuri şi urma să servească generaţiilor viitoare ca loc de 
reculegere, înălţare morală şi mândrie naţionalăˮ. Monumentul 
se înscria, în viziunea mareșalului Ion Antonescu, ca un început de 
redresare moral-patriotică, fiindcă „Neamul românesc a trecut în 
vârtejul veacurilor prin calvarul celor mai grele suferințe, dar și 
prin apoteoza strălucitoare a celor mai mari biruințe. Atunci când 
a fost în răstimpuri îngenunchiat, s-a întâmplat să cadă mai mult 
de povara greutăților, fără număr, decât de slăbiciunea puterilor 
sale de viață. Niciodată el nu și-a plecat fruntea rușinată din 
volnicie sau destrămare morală.ˮ 

Nu este deloc greu de intuit care a fost soarta acestui turn după 
ce ruşii au reocupat Basarabia.  

Odată cu reinstalarea administraţiei române în Basarabia, la 
Bucureşti s-a aniveersat, în 27 martie 1942, ziua „Unirii 
Basarabiei”.  După cum menționa ziarul „Viaţa”, din 28 martie 
1942,  cu acest prilej au sosit în Capitală luptătorul naţionalist 
Toma Jalbă şi poeţii transnistreni Nicolae Turcan,Vladimir 
Barcaru şi Dimitrie Zorezneac. Toma Jalbă era din satul Butuci şi 
a fost membru al Sfatului Ţării şi la Congresul ţinut la Chişinău, 
între 21-28 octombrie 1917. Când s-a proclamat autonomia 
Basarabiei, inimosul român transnistrean a rostit următoarele 
cuvinte: „Şi aşa fraţilor, din cuvintele dv. pe care le-am auzit, eu 
văd că toţi aicea v-aţi hotărât să vă luaţi ceea ce vi se cuvine: 
drepturi şi autonomie… Dar eu acum vă-ntreb pe voi fraţilor: 
fraţii noştri şi neamurile noastre care suntem moldoveni, cui ne 
lăsaţi pe noi moldovenii, cei ce suntem rupţi din această 
Basarabie şi trăim pe celălalt mal al Nistrului? Noi rămânem ca 
şoarecii în dinţii motanului? 

Fraţilor, nu ne lăsaţi, nu ne uitaţi! Iar dacă ne veţi uita, vom 
săpa malul Nistrului şi vom îndrepta apa dincolo de pământul 
nostru. Căci mai bine să-şi schimbe râul mersul său decât să 
rămânem noi fraţii despărţiţi unii de alţii.”  

Toma Jalbă cunoştea bine istoria Basarabiei care, între 
anii 1812 și 1856, împreună cu Transnistria, constituia o 
autonomie naţională în cadrul imperiului ţarist. Obiceiul 
pământului s-a păstrat însă, în parte, până la 1919, anul 
instaurării regimului bolşevic.  

 

Cele consemnate în demersul nostru publicistic nu fac altceva 
decât să aducă un plus de informații privind istoria zbuciumată a 
acestei provincii românești, cu un destin tragic, despre care putem 
spune că se resimte încă în sufletul românilor. 

 

Constantin DOBRESCU 
    Cătălin DOBRESCU 
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(urmare din pagina 3) 
 
– Aici s-a aflat nucleul de rezistență românească din primul 

război mondial. S-a construit Unirea cea Mare. 
– Da. Strada Lăpușneanu poate fi privită ca o Instituție a 

Culturii Naționale. Și deloc întâmplătoare este pulsația 
evenimentelor de la Muzeul Unirii, unde colectivul valoros, 
doamna Aurica Ichim, coordonatoarea lăcașului, oferă lumii 
mărturii de o valoare nestricabilă. Da. Strada Lăpușneanu 
trebuie învățată piatră cu piatră pentru a înțelege intrarea 
României în modernitate.  

– Te ascult, domnule Dumitru Grumăzescu și, din jocul 
spiralei mașinii de tocat carne, în gol, conform principiilor 
nepotului de 3 ani, Rafael, cade între noi tocmai spirala. Sunt 
cercetători, arhivari care abia respiră, se îneacă  sub viitura de 
documente, zapise, urice și ce mai e pe acolo. Spirala îi scufundă 
ca într-o mină la care apar noi și noi galerii mai în adânc. La 
dumneata spirala te obligă să atingi cerul. De aici și efortul 
restaurării, al modernizării spațiului astfel încât, prin vechimea 
și valoarea sa temporară, obiectul să primească șansa repirației 
în viitor, a armonizării, a parabolei de care fiecare are nevoie. 

– Chiar rămân uimit de câtă lume apelează zilnic la anticarul 
care sunt, plimbându-mă, prin întrebări, în cotloane 
informaționale pe care le părăsisem. Sunt întrebat de rostul și 
așezarea în timp a numerelor pe casele din Strada Lăpușneanu. Și 
toți se miră că blocul Expres și anexa Bibliotecii Eminescu încă 
aparțin de Strada Lăpușneanu. Am achiziționat cu ani în urmă un 
album din 1899 cu fotografii de acelea superbe, lucrate pe carton, 
coperțile sunt cu cheiță, colțare argintate. O piesă extraordinară. 
L-am răsfoit odată și iar și de multe ori, fără să am presiunea unei 
premoniții. Și cum nu prea am somn, într-o dimineață, intrigat de 
o anume imagine, îl iau subțioară și unde crezi că mă duc? In 
cimitir. La Eternitatea. De ce? Să-ți spun. In tinerețe obișnuiam 
să învăț în cimitir. Morții cu mormintele, cavourile lor, eu cu 
banca mea, că aveam una acolo. Dar bănci erau mai multe și tot 
acolo programam întâlniri cu fetele. Am mai și încurcat bănci, 
întâlniri. .. Mda. Deci cu albumul deschis la o anume fotografie 
m-am dus la o anume cruce și astfel am aflat ce familie a deținut 
acel album și am clarificat identitatea la cam un sfert din 
personaje. Deci e nevoie de fler, de ceva înnăscut pentru a face 
meseria. Dar asta nu mă împiedică să am un anticariat deschis, în 
vitrină. La mine vin trupe de teatru, copii de mare talent muzical, 
societăți culturale, studenți care n-au bani de chirie pentru așa 
ceva. Le-am făcut și o scenă.  Și știi ce mă bucură? Faptul că, 
invitându-i să se aventureze în propriile trăiri, în sufletul lor, 
pentru a se cunoaște, pentru a-și defini limitele, orizontul, 
menirea reală, nu se supără. Mă acceptă fiindcă au nevoie, și asta 
pentru că le lipsește un anume fel de mentor, cineva care să-i 
scuture fără să-i rănească. Dimpotrivă.  

– Ne atingem de mulți ani. Și mulți ar putea să spună că 
Dumitru Grumăzescu este un om cu izbucniri de vulcan, 
intempestiv în anumite momente  sau, spun alții, e ca o mișcare 
marină cu flux și reflux, prietenoasă, care liniștește în 
îmbrățișare. Eu și ceilalți credem că, din pasiune 
profesională, Dumitru Grumăzescu a ucis în sine un poet, un 
narativ de valoare, actorul, memorialistul... Dă-mi sufletul 
să-i privesc cicatricile. 

– Nu continuăm. Refuzul este răspunsul acestui moment, 
prietene. Dar fiind susținător al Academiei Libere Păstorel - și ce 
umoriști de valoare îmi calcă pragul! – să ne fardăm cu zâmbet. 
Odată, cu ani mulți îndărăt, trecând pe Strada Lăpușneanu,  cam 
pe aici, dar aici era o cofetărie, o bijuterie, un magazin foto. Era 
toamnă, studențimea la început de an universitar și trebuie să 
adaug că pe atunci eram și prezentator de spectacole la Casa 
Studenților. Deci eram cu soția și brusc, de neunde, un stol de 
gureșe studente mă înconjoară, mă iau la desenat în rujuri și mă 
răstoarnă la o masă din cofetărie și mă dedică diabetului prin 
prăjituri. Vorbe, de-ale lor, vorbe și gata, când să ies din cofetărie 
îmi dau seama că, înainte de întâmplare, eram cu soția. Iar soția 
lipsă. O găsesc acasă. Cazan sub presiune. Ce să-i spun? Exact ce 
ai spus mai înainte: Dragă, tu omori în mine un spirit de poet 
boem, de artist. Și ori de câte ori sunt ieșit din desen o aud: 
Artistule, ce faci? 

– Domnule artist, întâmplarea dumitale trage la plombagină 
o altă imagine și suta de ani este insuficientă ca diferență. Aici, 
pe Lăpușneanu, la celebra cofetărie despre care scrie același Ion 
Mitican, nu aveau voie să intre decât doamnele și demoazelele. 
Singurul bărbat care a avut derogare, ba și un anume loc de 
odihnă, era Mihai Eminescu. 

– Maiorescu a fost primul bărbat care a predat la o școală de 
fete la Iași. La Oltea Doamna. Apoi Eminescu a ținut niște 
cursuri de germană. Poate de aici și derogarea profesorală.  

– Detractorii, delațiunea ca atare se cultivă. Oameni care 
lipsiți de interes, de fecunditate culturală, nu s-au istovit în a 
căuta ceva care să adauge, să întregească partea nevăzută a 
lunii, iar noi vorbim de biografiile unor mari scriitori, sar la 
grumazul Grumăzescului țipând: Ce face ăsta? De ce se vrea 
eminescolog? Și ce dacă a strâns manuscrise, scrisori, ediții 
princeps, mărturii ale Eminescului? În nevrednicia lor sunt unii 
deranjați de plusul de pasiune, de interes al anticarului. 

– Vreau să te opresc, stimate prieten și să spun un lucru 
simplu, la care m-a aprobat și domnul Constantin Ciopraga (este 
acolo, undeva, Sus) – nu mai spunem de domnul Alexandru 
Husar, domnul Gavril Istrate, care încă este... Eu am spus așa: 
atâta timp cât în această țară superbă nu avem un Institut de 
Cercetări Eminescu, nu avem o catedră Eminescu, iar singura 
Casă memorială (căci Eminescu nu a avut casă niciodată) este la 
Ipotești și arată cum arată (am auzit că vor să renoveze pe acolo 
și ar fi foarte bine) noi, în România, nu putem numi pe nimeni 
eminescolog. În Anglia există catedră Shakespeare, în Germania 
există catedră Goethe, Schiller, în Italia catedră Dante..., 
nenumărați oameni viețuiesc  pe  seama lui Dante de sute de ani. 
Unde ați auzit dumneavoastră de un Institut de cercetări sau o 
catedră Eminescu în România lui Eminescu?! Nicăieri. Singurul 
care poate fi numit eminescolog este Perpessicius. Lui îi dăm 
derogare pentru că a pus bazele editării operei complete 
Eminescu. Și-a pierdut vederea, sănătatea, studiind manuscrisele 
lui Eminescu, cu o seriozitate extraordinară. Cînd vezi că apare la 
televizor un mititel și spune că trebuie deshumat Eminescu, să se 
vadă că a fost împușcat, că are o gaură în cap, simți o duhoare din 
gaura gurii nenorocitului de la televiziunea aia fantomă! Și am 
dat telefon ălora. 

– Domnilor, înhumați-l pe ăsta, că-i rău de prost!   
– Nu, le-am spus că de ce să mai umblăm cu mâinile astea 

murdare la osemintele sfinte neamului românesc, să-l supărăm 
pe Martirul Limbii Române, cel care a suferit atâta pe acest 
pământ. Să nu-l tulburăm. Dumneavoastră, cu capetele întregi, 
fără găuri, veți rămâne praful și umbra umbrei fiecărei litere din 
cuvântul Eminescu.  

– Da. Sunt mulți impostori a căror operă este un șir infest de 
„Nu”. Singura lor cultură este cea a măselariței, a vitriolului 
dramelor de mahala literară. 

– Nu trebuie să credem că ultimii bulgări căzuți pe racla lui 
Eminescu  au anunțat și dispariția detractorilor lui Eminescu. 
Dimpotrivă. S-au înmulțit. De ce? Pentru că atâția impotenți 
spirituali forțează ușa istoriei culturii cu ”gurile de lup” ale 
nemerniciei. Și nu sunt deranjați doar de Eminescu, ci și de 
Veronica, de Creangă. Fiecare literatură din lumea asta a avut un 
cuplu. Nu poate fi, la noi, categoric, doamna Beniuc cu domnul 
Beniuc, sau doamna și domnul Arghezi. Mihai Eminescu și 
Veronica Micle. Atât.  

– În acest context, eu vă așezam în munca aceea robace, 
devotată, (și mă gândesc la Torouțiu, cel care a publicat din 
corespondența lui Eminescu) pe articulația unei rugăciuni pentru 
Eminescu. Și îmi închipui că este greu să mai găsești pagini, 
scrisori ale Poetului Nepereche  după atâta amar de timp. 

– Mulți, să le zic așa, oameni de bine, au năvălit către mine 
spunându-mi: Domnule, ai citit atâta Eminescu, ai pipăit atâtea 
lucruri atinse de Poet (am un Lecturariu de Aron Pumnu, răsfoit 
de Mihai Eminescu la Blaj - și l-am achiziționat de la Brahariu, 
de la Cluj, am exemplare din Familia), de ce nu te apuci să scrii o 
carte despre el că, uite, te susțin material, ți-o public ca editor. 
Dar toți aceștia nu știu că eu îmi știu măsura. Eu nu am forța să 
scriu o carte despre Eminescu. Singurul lucru pe care mi-l arog, 
poate să scriu o carte despre istoria unei frământate colecții. 
Pentru că știu pentru ce m-am născut, pentru ce am văzut lumina 
zilei a doua oară. Să pot să descopăr. Îmi știu darul, harul, flerul, 
mirosul, să ajung acolo unde niște documente, niște cărți, niște 
lucruri sunt chiar în pericol.  Și uite, ca să nu tac, să-ți spun cum 
aici, în Iași, am cunoscut întâmplător o doamnă pe o vreme de ger 
și zăpadă și cum, gest normal, am sprijinit-o și am condus-o până 
acasă la dumneaei. Înăuntru am văzut o bibliotecă de 2 metri 
înălțime și un metru pe lat. Erau cărți de valoare, mai ales 
dicționare. Mi le-a dat să le valorific la anticariat. Și uite că, de la 
o mașină de gătit cu gaz lampant, a izbucnit incendiul. Puteau să 
ardă și acele cărți dar se vede că Dumnezeu a făcut să intru în 
povestea ei și să salvez cărțile de la distrugere. 

–  Eram la Casa Hogaș, la Piatra Neamț și, între altele, m-
am împiedecat în evantaie. Multe, superbe, cu armătură din lemn 
aromatic și desene explorând Asia, Europa. Cultură. Iar acum 
văd că marea majoritate a doamnelor și domnișoarelor se 
uzinează cu pandative, amulete de serie, minciuni plastifiate, 
străluciri false în carate, în durată, în reprezentarea, în 
exteriorizarea unui respect al valorii autentice. Cum, ce fel de 
imagine transmit celor de peste 100, 200 de ani? 

– Înainte oamenii lucrau pentru oameni. Acum oamenii 
lucrează pentru existență, pentru bani. Valorile sunt înlăturate. Și 
uite că anticariatul, da, are și funcția aceasta a recuperării 
respectului valoric. Că vin unii să cumpere ceva și pleacă cu exact 
altceva. Tinerilor le spun: nu vă înconjurați cu tot felul de scoici din 
care rămâne praf de cretă. Căutați lucrul de valoare, fiindcă 
astăzi ești pe val, mâine, cine știe? Și dau și pot să dau exemple 
foarte multe, că eu am călătorit și călătoresc prin atâtea case, 
prin viețile atâtor oameni care au strâns, au agonisit sau dau de 
urmași care, inconștienți, distrug și nu-i interesează, pur și 
simplu nu-i interesează. 

– Sunt și oamenii licurici din jurul închipuitei lămpi a lui 
Aladin. Cei care te cheamă să reduci distanța sau pur și simplu din 
nevolnicia trupului. Astfel de situații sunt periculoase negustorului 
din anticariat, părții care trebuie să echilibreze pașii de existență. 

– Am călătorit foarte mult prin țară, cu expoziții Eminescu 
sau Creangă, sau carte veche românească. Prioritar sunt chemat 
pentru Eminescu. Aflându-mă la Gura Humorului cu o astfel de 
expoziție, tocmai recitam Doina și, când am ajuns la final: 
Clopotele să le tragă, ziua-ntreagă, noaptea-ntreagă, trecea o 
înmormântare cu patru boi și cu tulnice în față (am văzut apoi 
convoiul) și brusc, pe versuri, au început să sune și clopotele 
unei biserici. Îți dai seama în ce stare imposibil de descris s-au 
circumscris oamenii aceia, publicul, eu însumi. Și tot acolo, 
lângă o sobă la care mă încălzeam, vine Marius Vasileanu, a 
terminat istoria religiilor la București, și-mi spune de existența 
unei doamne învățătoare care are acasă o statuetă Eminescu. 
Haideți s-o vedem. Și am mers împreună. Am strigat noi la 
poartă, nimeni. Am deschis portița și am pășit spre casa aflată 
mult mai departe, pe un dâmb. A apărut o doamnă în capot, cu o 
bidinea în mână. S-a scuzat și a revenit invitându-ne înăuntru, în 
camera de curat. În cinstea noastră, oaspeți neanunțați, pusese un 
covoraș de cordele. În dreapta, stânga, cei doi pereți luminați 
de geamuri iar în față, pe frontal, două icoane pe sticlă. Sub ele 
o candelă care ardea. O poliță dublă și pe ea, pe două rânduri, 
colecția Eminesciana, creată de regretatul profesor Mihai 
Drăgan. Tot acolo se afla Biblia și pe Biblie un volum de 
Eminescu. Eu, care am văzut Țara Sfântă, am zis: Doamne, 
cum pot să nu fiu fericit dacă pe cartea numărul unu a omenirii 
este biblia limbii noastre, Eminescu, trebuie să fim mândri că 
poporul acesta crede în ceva sfânt. Alături era statueta, un 
individ cu haina pe umăr, cu o carte subțioară. Lucrarea avea 
cam un metru înălțime și era făcută de sculptorul Gheorghiu, 
cumnatul lui Toma Caragiu. Artistul era, se pare, un fel de rudă 
cu această doamnă. Statueta cred că avea o valoare 
sentimentală pentru doamnă, așa am simțit, și nici nu am 
încercat vreo discuție pe acest subiect. Plecam cu imaginea 
copleșitoare a așezării poeziilor lui Eminescu pe soclul de 
credință al Bibliei. Copleșitor. 

– Și nu întâmplător pe spațiul frontal, cel de duh, la galerii, 
se află același, perpetuul Eminescu. Iar alături, în similitudini 
definite, icoanele. Apoi cărțile, mai ales, monografiile, acele 
cărți de aur ale unei comunități cu de-a-ntregul victoriilor, 
lașităților, cu eroii încenușați pe dealurile Plevnei, pe câmpiile 
ruse, prin lagărele siberiene. Și cred că, necumpărând nimic de 
aici, pleci mai bogat cu o idee: să-ți faci acasă propria 
anticărie: cărțile moștenite, fotografiile celor duși, ale celor 
care respiră, speră, icoanele, obiectele pe care amintirea nu 
oxidează. Iar dacă nu ai spațiu, să faci anticăria în interiorul 
existenței tale vremelnice. 

Aurel BRUMĂ 
    www.ibs-tv.ro 

PODUL DE LA PARTERUL STRĂZII LĂPUȘNEANU 

 
                      CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE   



cronica veche  21 

Considerată cea mai mare scriitoare de culoare americană, Toni 
Morrison, singura autoare afro-americană premiată Nobel, impune, 
la cei 81 de ani ai săi, nu numai prin fulminantul ei CV, ci şi prin 
exemplara lecţie de viaţă activ trăită întru luminarea semenilor săi, 
albi şi negri deopotrivă. Născută Chloe Ardelia Wofford (1931, 
Lorain, Ohio), Toni Morrison, după absolvirea universităţii 
Howard(rezervată atunci negrilor), rămâne în învăţământ, apoi 
devine editoare la Random House, New York, promovând constant 
cărţi ale autorilor de culoare. Revine la catedră, de unde se 
pensionează în 2006. În cadrul Programului de Scriere Creativă, 
a conceput şi dezvoltat prestigiosul Atelier Princeton, care adună 
studenţi talentaţi şi artişti apreciaţi din toată lumea.. A debutat cu 
romanul Cei mai albaştri ochi, inclus în lista „Oprah’s Book 
Club”, urmând cărţi care s-au bucurat atât de aprecierea 
publicului cât şi de cea a criticii. 

În copilărie – cum mărturiseşte într-un interviu consemnat de Alexis 
Liebaert, în Le Magazine Litteraire, ianuarie 2013 –  se visa balerină, dar 
a devenit profesoară, fiind prima absolventă de facultate din familia sa. 
Deşi cărţile i-au stat mereu în preajmă, la 12 ani lucra într-o bibliotecă, 
discutând aplicat ceea ce citea, a început să scrie târziu, abia la 39 de 
ani. Când şi-a dat seama că literatura destinată negrilor, cea scrisă de ei 
chiar, nu numai că nu respecta adevărul din viaţa comunităţii de culoare, 
guvernată de legile albilor, dar exagera aspecte, reale de altfel, 
prezentându-le deformat, arogant, agresiv. Petrecându-şi copilăria 
într-un cartier muncitoresc, multinaţional configurat, a conştientizat 
târziu manifestările rasismului exacerbat, mergând de la brutalitate, 
nedreptate, negare a dreptului celuilalt, până la violenţă, până la crimă, 
până la un sadism anevoie de înţeles, de admis, explozie de fapt a 
animalităţii din cel dornic de putere, de răzbunare cu orice preţ. 
Bineînţeles că astăzi lucrurile s-au schimbat, în State s-a produs în 
sfârşit mult aşteptata melanjare, dar istoria nu uită îndelungul proces de 
transformare, însoţit de groază sau neaşteptată bucurie pentru cei incluşi 
lui. Stratificate, întâmplările trăite de aceştia conferă nuanţele în continuă 
schimbare ale prezentului. Şi Toni Morrison, convinsă că „orice artă 
adevărată este politică”, le-a adunat în memorabile romane, dintre care 
ne-am oprit asupra unei ultime apariţii în română: Jazz (traducere din 
limba engleză de Oana Zamfirache, Editura ART, 2012). 

Povestea în sine o aflăm din prima pagină: în 1926, vârstnicul 
negru Joe şi-a împuşcat iubita de numai 17 ani la o petrecere unde 
a descoperit-o dansând fericită în braţele unui tânăr, iar Violet, soţia 
înşelată, a încercat să-i cresteze obrazul  tinerei moarte chiar în 
timpul slujbei de înmormântare, scandalizând  întreaga asistenţă. 
Naraţiunea se dezvoltă apoi treptat, creşte, descreşte, în  funcţie de 
mărturiile tuturor personajelor implicate în acţiune, detaliile 
adăugându-se gradat, în încercarea de a descâlci tainele ascunse în 
elipticul prim enunţ. Ce aflăm? Că Violet, personajul principal de 
fapt, considerată nebună pentru că: 1. s-a aşezat o dată în mijlocul 
străzii pentru a medita, ca şi cum s-ar fi aflat pe mirişte sau într-un 
parc; 2. a furat, o clipă doar, „o strălucire care putea fi dusă în 
braţe”, un copil, pe care şi-l dorea în zadar; 3. a profanat un 
cadavru, atacându-l cu cuţitul, este o femeie cu totul obişnuită, 
extrem de muncitoare, coafeză pe cont propriu, după trecerea grea 
prin diferite alte munci, rurale sau citadine. Ar fi dorit să se 
odihnească în sfârşit, dar nu ştia cu ce şi-ar putea umple un 
asemenea moment de imposibilă linişte, înecată fiind de o 
neputincioasă furie provocată de îmbulzeala gândurilor. Îşi percepe 
propria-i lume spartă, fărâmiţată secvenţial în scene mici în care 
apar amestecat lucruri, oameni, culori, sentimente, întâlniri, totul 
fisurat, astfel că aflatul lor ocoleşte detalii importante pentru 
clarificarea poveştii spuse.  

 

Iar cititorul se vede obligat să participe cu propria-i imaginaţie pentru a 
umple golurile, pentru a „lipi” fisurile existente în expunere. Violenţa 
negresei Violet, născută din însăşi complexitatea vieţii femeilor afro-
americane, îşi află rădăcini în tragica istorie a familiei ei: mama s-a sinucis, 
aruncându-se în fântână după ce a fost alungată, cu cei 5 copii, spre 
Nicăieri, cum se obişnuia la sfârşit de secol nouăsprezece. Dar poartă şi 
însemnele nostalgiei, ale unei relaţii neîmplinite sat-oraş. La ţară a trăit 
fericită şi liniştită cu prea iubitul ei soţ Joe, de care, la oraş, s-a înstrăinat. 
Bunica ei a revenit târziu în familia sărăcită, cu 10 dolari retribuită după 
douăzeci de ani de muncă la o albă bogată, alungată de tatăl său, colonel 
şi moşier prosper, din pricina copilului conceput cu un argat negrotei. 

În felul acesta fiecare personaj, cumulând în comportamentul propriu 
datele trecutului său, aduce o nouă pistă spre înţelegere, o nouă 
povestire în povestire, învelind-o pe cea iniţială, petală cu petală, foaie 
cu foaie, impactul psihologic al fostei sclavii citindu-se încă în 
determinarea cultural-economică prezentă a comunităţii de culoare. 
Condamnată unui permanent provizorat de-a lungul istoriei, la un 
continuu exod, uneori mii şi mii de kilometri parcurşi într-o viaţă întru 
aflarea acelui binecuvântat loc numit de pământeni „acasă”, loc visat şi 
căutat şi de preabunul criminal Joe, om îndrăgit de toate femeile  pentru 
cumsecădenia lui de cavaler,de protector al celor slabi. După o existenţă 
dăruită  muncii de orice fel pentru a supravieţui, a fost vânător iscusit, a 
cules bumbac, a înşirat şine de cale ferată, a lustruit pantofi, a rulat 
tutun, a curăţat peşte şi toalete, a vândut cosmetice, a intrat în Oraşul 
oraşelor, în New York, dansând fericit. Iată, îşi va trăi restul zilelor aici, în 
locul acesta „risipitor, cald, înspăimântător şi plin de străini amiabili”, 
unde cerul este incredibil de adânc, lipsit de stele, apărând şi dispărând 
dintre clădiri înalte, strălucind orbitor, un ocean răsturnat în apele căruia 
se reflectă oameni şi străzi, maşini, blocuri.  

„... când vine primăvara în Oraş, oamenii încep să se observe unii 
pe alţii pe stradă; să observe străinii cu care împart aleile, şi mesele, şi 
spaţiile unde se spală lenjeria intimă. Mânuiesc mânerul venind şi 
plecând, intrând şi ieşind pe aceeaşi uşă; în trolee şi pe băncile din parc 
îşi odihnesc coapsele pe locuri unde sute au făcut acelaşi lucru. Monede 
de cupru au fost înghiţite de copii şi testate de ţigani, dar tot bani sunt şi 
oamenii zâmbesc la asta. Este acea perioadă când Oraşul împinge la 
contradicţii, încurajându-te să cumperi de mâncare de pe stradă, când 
de fapt nu ai poftă de mâncare; îţi dă chef să ai o cameră numai pentru 
tine, dar şi o poftă să o împarţi cu cineva pe lângă care ai trecut pe 
stradă. În realitate, nu e nici o contradicţie, e o condiţie: anvergura a 
ceea ce poate acest Oraş viclean să facă. Cu ce se pot compara 
cărămizile încălzite la soare? Cu întoarcerea tendelor. Cu luarea 
păturilor de pe spatele cailor. Smoala se înmoaie sub călcâie şi 
întunericul de sub poduri se transformă din beznă într-o nuanţă rece. 
După o ploaie uşoară, când au înmugurit frunzele, crengile copacilor 
sunt ca nişte degete ude care se joacă într-un păr verde şi pufos. 
Maşinile devin cutii negru-cărbune alunecând în spatele farurilor slăbite 
de ceaţă. Pe trotuoarele de satin, oamenii se agită cu umerii înainte, 
vârfurile capului fiind transformate în scuturi împotriva picăturilor de 
ploaie ca nişte alice uşoare.” (p. 119)  

Prezentat astfel, Oraşul devine un personaj în sine, el  instituind 
calda siguranţă a unui „acasă” clar determinat, dar şi nod tragic de 
posibile nenorociri ivite în caleidoscopicul lui conglomerat multinaţional şi 
multirasial, străjuit de faimoasa statuie a Libertăţii. Întinzându-şi făclia 
promiţător, şi chemător, peste învolburatele ape ale oceanului, ea îşi 
invită proaspeţii citadini să se simtă în sfârşit liberi, să uite 
constrângerile, legiferate sau nu, să trăiască  în linişte. Sau nu. Pentru 
că personajul Dorcas, de pildă, fata de numai 17 ani, care-şi pierduse 
mama într-un incediu şi fusese onorabil crescută de o femeie cu suflet 
bun şi temător, purta în sine o malefică dorinţă de Rău. 

 

Angelica şi neînsemnata ei făptură, descoperită şi iubită de infidelul 
soţ Joe, dorea să-i determine pe cei apropiaţi să-i facă  un rău atât de 
mare încât să sufere, să plătească ulterior pentru reprobabila faptă 
comisă. Detaliind în ultimele pagini bizara înclinaţie, prietena ei Felice 
ne spune şi că s-a stins voit, împiedicându-i pe ceilalţi să cheme 
ambulanţa îndată ce a fost rănită. Şi încă un amănunt, care aruncă o cu 
totul altă lumină asupra fetei: ea nu a vrut să pronunţe numele celui 
care a împuşcat-o, deşi toată lumea îl ştia. 

Întâmpinat circumspect, la apariţie, de către critica americană, 
numit experimental datorită complexităţii structurii sale narative, 
romanul Jazz poate fi cu adevărat frustrant, dificil pentru un cititor 
comod, dar deosebit de incitant, de fermecător chiar, pentru un 
degustător de esenţe tari, parfumate, capabil să se lase cucerit, să 
aprecieze scânteietoarele dialoguri, ritmurile cărţii, proprii muzicii de 
jazz, unde improvizaţia creşte şi descreşte, ascultătorul/lectorul 
adaptându-se continuu stilului fluctuant, alternând neaşteptat persoana 
întâi cu a doua sau a treia, relatarea autorului cu a unui personaj sau 
altul. Avem aici de-a face cu o revigorare a strategiei narative în răspăr 
cu convenţiile canonice specifice literaturii americane postbelice. Exact 
ca într-o compoziţie de jazz autentic, romanul acesta prezintă un timbru 
specific numai lui, dar şi creaţiei morrisoniene, dominante fiind starea de 
spirit, atmosfera, personajele Harlemului lui 1920, parte definitorie, şi 
pitorească, a fascinantului N.Y., Oraşul visat de orice pământean.  

Scriind întotdeauna în cadrul propriei sale culturi, „nu pentru a 
seduce toţi cititorii, albi sau negri”, dar pentru că aceasta era notabil 
diferenţiată faţă de cea a albilor, Toni Morrison, de curând, a scris încă 
un roman, de foarte mici dimensiuni, Home, acel „acasă” căruia fiecare 
dintre noi îşi doreşte să aparţină.   

Virginia BURDUJA 
 

 

 

INFOBOOK 
 
MIA COUTO: Veranda cu frangipani, Editura ART, 2008, traducere din limba portugheză de Mioara 

Caragea. Considerat cel mai original reprezentant al literaturii africane contemporane, scriitorul 
mozambican Mia Couto, provenit dintr-o familie de colonişti portughezi, premiat în 2007 cu „Uniunea 
latină”, prestigios premiu acordat în Italia anual, transformă în note realist magice istoria recentă, şi 
trecută, a Mozambicului, „această imensă verandă deasupra Oceanului Indian”. Incluzând legende, 
proverbe, credinţe, practici specifice locului, folosind formula unui fals roman poliţist, el reînvie o întreagă 
lume deja apusă. Despre ce este vorba? În timp ce ţara se lupta pentru câştigarea independenţei, 
Ermelindo a murit, fiind îngropat la rădăcina unui frangipani aflat în curtea unei foste fortăreţe portugheze. 
Pentru că ritualul funerar nu a fost respectat, mortul a devenit o umbră incapabilă să se desprindă de 
pământ, suflet rătăcitor între lumi, lipsit de amintirea vieţii abia sfârşite. Anii trec, el fiind întovărăşit doar de 
un pangolin şi de copacul la umbra căruia îşi simte neliniştea, frangipani. Deodată totul se tulbură, unii găsind 
că cel înmormântat sub frangipani trebuie să fie proclamat erou naţional. Pangolinul află soluţia salvatoare: 
Ermelindo va intra în trupul unui tânăr poliţist, care oricum va muri în următoarele şapte zile, în timp ce va 
ancheta moartea suspectă a unui director de azil de bătrâni. Apoi, îngropat conform datinei străbune, sufletul 
lui se va linişti, înălţându-se la cer: „Să merg şi să-mi îmbrac sufletul în verde. Poate, cine ştie, voi găsi o 
femeie şi voi da peste dragoste? Pangolinul mă ademenea şi mă prostea pe faţă. Ştia că nu e aşa de simplu. 
Mi-era frică, aceeaşi frică pe care o simt cei vii când îşi  imaginează că mor.  

Pangolinul îmi promitea un viitor mai mult decât perfect. Totul se va petrece aici, pe verandă, sub copacul lângă care eram îngropat. M-am 
uitat la frangipani şi a început să-mi fie dor de el. Eu şi copacul eram asemenea. Cine ne-a udat vreodată rădăcinile? Amândoi eram creaturi 
alăptate cu rouă. Halakawuma îi era şi el recunoscător arborelui de frangipani. Îmi arătă veranda şi spuse: Aici vin zeii să se roage.” Frumos, nu? 
În mărturiile bătrânilor se amestecă folclor (trecutul unei vrăjitoare), dar şi politică (războiul de independenţă, abuzuri, birocraţie, furturi comise de 
membrii proaspătului guvern al ţării independente), sau istorice. Imaginativul fabulos ţese neobosit, personajele trăiesc între un elicopter militar şi 
un şarpe ceresc, aducător de furtună, wamulambo, femeile, lichide la vreme de noapte, trebuie să doarmă în cadă, aducând pe lume acelaşi 
copil în mod repetat etc. Vis împletit cu nefiinţă, dar şi cu realitatea dură, legende, înţelepciune populară evocând istoria cea adevărată, într-o 
alură pronunţat metaforică, de un spumos lirism, nu lipsit de note ironic-amuzante. (A.H.) 
 

 
  CCRROONNIICCAA •• MMEERRIIDDIIAANNEE  

JAZZ-ul TANDRU LUMINA ORAŞUL ... 



cronica veche    22 

Ni s-a întâmplat să ne dăm seama că puteam cumpăra două 
pâini şi un kilogram de zahăr, dar rămâneam fără ulei sau carne. 
Cu luminea electrică lucrurile stăteau la fel, nu o aveam în orice 
moment al zilei. Cele trei ore de transmisiune tv erau complet 
politizate, copiii nu aveau ce privi. Toate acestea pentru a spune 
că tăcerea a fost tot timpul prezentă. La un moment dat, această 
tăcere a fost totuşi întreruptă: tata a trecut pragul camerei unde 
citeam pe ascuns, şi m-a întrebat, surprinzându-mă: 

– Ce faci acolo?  
I-am răspuns cu aerul întotdeana grav, de care eram mândră, 

la şase ani: 
– Caut un cuvânt!  
– Nu, nu, asta nu e posibil! Refuz să am astfel de copii! 
Pentru  moment, am rămas înlemnită. Cum?! 
– Asta e tot ceea ce ştii să faci, nimic altceva? Mergi imediat la 

teatru! În felul acesta, vei face măcar ceva frumos. 
Alţi copii vedeau poate într-un astfel de îndemn al părinţilor 

accesul la o formă de libertate la care ei nici măcar nu gândeau, 
dar pentru mine acest lucru părea o pedeapsă. Nu reuşeam să 
înţeleg de ce mă îndreptau spre o activitate aşa străină şi 
stranie, în acelaşi timp…  

 

Prin lumea, şi în luminile „teatrului” 
 

Fiecare dintre noi are o idee, o aprehensiune despre ceea ce 
ar putea să fie un „timp” şi o „poveste”, într-un context dat, sau 
într-unul care se cere creat. În cazul meu, povestea şi teatrul (său) 
au început acum 20 de ani mai bine: văd acolo primii paşi pe 
scena unui teatru. Faptul îmi pare acum neverosimil pentru că, 
notând această bornă, o vârstă se dă ca punct de plecare. Am 
intrat în trupa de copii a teatrului „O mie şi una de… măşti” din 
comuna Vlădeni/ Iaşi în anul 1990. Primii paşi spre teatru au 
început la 7 ani. Au urmat, sub direcţia profesorului de istorie şi 
director al teatrului, Alecsandru Dumitra, ani de repetiţii, de 
spectacole, de festivaluri, de lecturi, un joc al lumii până la 14 ani. 

La încrucişare de drumuri şi deschidere de ochi, un început 
apare, pentru fiecare dintre noi. Pentru mine, teatrul a fost acela 
care m-a făcut să intru în lume. Ce era el în fapt, la acea vârstă?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mai întâi, un drum pe care îl parcurgeam în fiecare zi. Lucrul 
pe care îl realizam cu domnul profesor, regizorul teatrului, 
devenit prietenul nostru, avea o particularitate: ideile care 
trebuiau puse pe scenă, în jocul nostru, erau resimţite cu 
acuitate, ca pe o urgenţă. Motiv pentru care luasem, destul de 
devreme, următoarea hotărâre: spatele meu avea să fie pentru 
teatru ceea ce rucsacul era pentru şcoală: o „instanţă” care 
primea, cuprindea, şi purta, tot.  

Cred că eram unul dintre copiii cel mai prezent în teatru 
dar, în acelaşi timp, cel mai puţin „actor”. Conştiincioasă, 
capricioasă, eram adesea „absentă” din munca de pe scenă. 
Aceasta până în momentul când simţeam că marginile 
materiei sunt sub control. Începând din acel moment, mă 
îndepărtam. Acest exerciţiu de rupere a sincronicităţii 
gesturilor şi a privirilor în timpul repetiţiilor mă speria. 
Asta, din punctul de vedere al corpului în joc, care cere 
concentrare, continuitate, supunere şi, mai ales, un fel de 
aşteptare niciodată împlinită, fapt care făcea ca noi, copiii 
spectacolului, să fim nişte fiinţe situate, cum se spune, 
„l’entre deux”. În acelaşi timp, cu cât mă ocupam mai mult 
de ceilalţi copii, cu cât făceam costume, mă documentam, 
cu atât reveneam mai sigură spre mine: Puneam cap la cap 
piese ale unui costum de scenă,/ Coseam o rochie până la 
răsăritul soarelui,/ Repetam, cu voce tare rolul meu, şi 
partitura spectacolului. 

 

Alina SCARLAT 

  

„privitor ca la teatru” (I) 
 

 

Din copilărie, îmi amintesc excesele.  
Acolo unde…, ea nu îmi aminteşte decât despre exces.  

Văzută, vorbită sau făcută, nemăsura îmi făcea rău. 
Întorceam capul: 

Închideau înainte de a vedea: 
„Închide uşa copiilor!” 

Adunam pentru ea ţigări de pe scările blocului, sau din stradă, 
Dimineaţa, după-amiaza, după şcoală, cu ajutorul unui baston 

care disimula căutarea unui lucru „anonim”. 
Cumpăram o coca-cola în fiecare lună, în ziua alocaţiei, 

Consumată de plăcerea sa de a o pune într-o cafea. 
Vânam sticle goale, prin sertare goale, 

Şi o întrebam: totuşi – toate acestea –, când se vor termina? 
Căutam sarea, ridicam fruntea, închideam ochii, 

luând-o ca pe un medicament – convinsă că era hrana acelei zile. 
Privindu-i chipul în somn, spuneam: te urăsc. 

Ascultând somnul, gândul devenea mai puternic. 
Pusă în faţa uşii, pe pământ. El – plecat. 

Cineva spuse: „A adus copilul! E aici!” Iese din casă, mă ridică. 
Alergând în tren, spun controlorului să oprească.  
Ţinem o lumânare aprinsă la tâmplele surorii mele. 

Ea pleacă, cu tata şi cu mama.  
Văd un câmp: „Unde e spitalul?” Rămân în tren cu bunica, fără 

siguranţa de a revedea cel mai drag chip. 
Mergeam într-un magazin unde vânzătoarea înţelesese că nu mai 

trebuia să numere, 
Pentru că ceream o mâncare fără preţ, cât pentru a gândi singure 

la ziua care urma. 
Ascultam o dată pe săptămână:  

„Nu spuneţi nimic, totul va fi bine!” 
„Nu, da, dar vei vedea, nu merită.” 

Ieşeam sâmbătă dimineaţa în stradă, pentru a privi  
la piaţa de jucării, 

O curte, un bloc în eternă construcţie, şi zgomotul jucăriilor  
care se lăsa auzit. Mă învârteam în jur. 

Primeam amândouă, dimineaţa, prima şi cea mai bună turtă dulce, 
Ca o alinare a mamei după o noapte petrecută fără somn. 
„În plus, a pus şi soneria aceea cu zgmotul său imposibil.” 

Tremuram din tot corpul, nu numai pentru că era bătut, 
Ci mai ales pentru că aceasta mă împiedica să merg la teatru, 

prim şi ultim recurs. 
Înţelesesem, destul de repede, că trebuia să tac, 
Pentru că cei mari… şi trebuia să mă ascund. 

La replica mea: „Eu ies.” nu eram niciodată pregătită  
pentru a răspunde la ceea ce urma: 

„Pentru a face… ?”, „Ar fi mai bine să…”,  
„Dacă aş fi în locul tău…” 

Sau, dacă nu, bucuria-exces: 
Ne învârteam în jurul cireşilor 

Şi uneori, mâncam flori de salcâm. 
Luam cina, toţi patru, pe pământ. 

Fiindcă lumină nu era: „Luna e cea mai frumoasă astă seară,  
şi voi, fetele, mâncaţi tot.” 

Rămasă singură, am tras de cutie şi am mâncat o jumătate de 
kilogram de bomboane 

Delir apoi… 
Jucându-mă cu sora mea 

Încercam mişcările neîndemânatice ale corpurilor noastre. 
Alunecând, o auzeam pe bunica: 

„Încă o cană stricată… nu e nimic…” 
Căutând pe scări apartamentul nostru, nimeream într-altul, 

La patru ani, acolo, de unde mirosul de mâncare venea. 
Zăream, avidă, într-un colţ al casei, sacul plin de biscuiţi, 

Promisiune pentru zilele care veneau. 
Pregăteam laptele şi nişte pături pentru un câine, 

Pe care-l simţeam pe ducă, atunci când îi ascultam respiraţia. 
Pierzându-mă în grădina bunicilor: 

„Cum fac ei, oare, pentru a avea atât? Numărând – încă –  
în mijlocul curţii, casa aceea,  

despre care nu vroiam să cred că nu fusese locuită.  
Ceream să-mi spună încă o dată povestea ei, asta mă liniştea. 

Puneam, în mijlocul unei nuci, 
Silueta modelată a unei lebede. 

Încercând toate rochiile în timp ce ei dormeau 
Ieşeam apoi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cum nu încetam să mă ascund şi să citesc à l’aveugle, am 

înţeles la un moment dat cum trebuia să procedez în privinţa 
acestor lucruri pe care nu le vroiam, sau pe care le doream, dar 
care îmi erau interzise: mă opream. Totul era ţinut sub control, 
astfel încât să am libertatea – nemărturisită –, devenită totuşi 
subiect de negociere, aceea de a merge la teatru, sau de a sta cu 
uşa închisă şi de a parcurge în neştire sute de pagini. Locul 
ocupat nu era niciodată cel bun. Cu cât era vorba mai mult despre 
teatru, cu atât ei îmi spuneau: „Stai acasă!” Cu cât mă 
„închideam” mai mult în cărţi, cu atât ei mă îndreptau spre lume: 
„Ieşi cu ceilalţi! Nu sta închisă!” Era vorba despre cărţi care 
aveau ca unică pagină colorată prima copertă. Această limitare, 
acest imperativ, şi această dorinţă, aceea de a putea privi în acea 
unică pagină întreaga aventură, mă fac să fiu şi acum fascinată de 
faptul de a sesiza, în completitudinea lor, coperţile cărţilor: 
corpuri şi cuvinte scrise, sau aidoma văzute. 

Locuiam atunci într-un sat din nordul Moldovei, Vlădeni, un 
loc unde, în afara a trei ateliere, cel de teatru, de muzică, de 
ştiinţe biologice, şi câteva săli pentru video-proiecţii, nu aveam o 
altă modalitate de a ne petrece timpul liber, în afara teatrului de 
copii. Pentru părinţii noştri, lucrurile erau clare: şcoala se găsea 
pe primul plan urmând ca, doar dacă „ne rămânea timp” liber, să 
facem şi altceva (teatru, de exemplu). Totuşi, de îndată ce au 
acceptat ca teatrul să intre în vieţile noastre, alte posibile excepţii 
şi-au făcut loc.  

Am crescut cu sora mea, Dorina, la bunicii dinspre mamă şi 
dinspre tată, în satele Andrieşeni şi Fântânele. Petrecându-ne 
timpul cu ei, nu aveam obiceiul de a vorbi mult, nici nu era 
nevoie. Aveam şase ani, sora mea avea cinci, când ne-am mutat 
în apartamentul din Vlădeni, împreună cu părinţii. În acea zi, îmi 
apropiasem timidă mâinile de pereţii proaspăt văruiţi şi fără a 
trece măcar de culoarul de la intrare, spusesem: „Şi toate acestea 
vor fi ale noastre?” Serile, când ceream să mi se citească o 
poveste în plus, tot ceea ce primeam ca răspuns era un „Noapte 
bună!” Bunicul dinspre mamă, Gheorghe, a fost cel care a 
înţeles: mi-a adus un abecedar.  

Ceea ce am văzut repede (chiar dacă el nu avea nici o 
culoare: semne negre şi spaţii albe), era faptul că dacă încercuiam 
în fiecare zi, prin culori, semnele care umpleau paginile 
îngălbenite, aveam posibilitatea de a citi. Jocul a început cu 
literele: le încercuiam rând pe rând, apoi le repetam căutându-le 
printre rânduri. La fel pentru cuvinte. Astfel, culori au fost 
introduse pe o suprafaţă gri… Acea periodă, 1985-1990, a fost 
cea mai dură pentru părinţii noştri şi pentru noi, copiii. Ştiam, la 
cinci ani, că unul dintre ei trebuia să coboare la orele 3-4 ale 
dimineţii pentru „a face coada”, şi a avea astfel ce mânca în zilele 
care urmau. Fiind cea mai mare, mă luau adesea cu ei, şi fiecare 
dintre noi se aşeza într-o tăcere alertă, la cozi diferite. 

mitologia unui râu: JIJIA 

    

CCRROONNIICCAA  ●●  MMIITTOOLLOOGGIIII   

Mai întâi, am scris de câteva ori, atât în „Ziarul de 

Iaşi”, cât şi în „Cronica” ... străveche, despre Alecsandru 
Dumitra, iniţiatorul, regizorul şi sufletul Teatrului „O mie şi 
una de... măşti”, din Vlădeni-Iaşi. Pe Dumitra l-am văzut ca pe 
un fel de Don Quijote de la Vlădeni, care a crezut în visul său 
dar, spre deosebire de cel de la Mancha, l-a şi realizat. Inutil a 
reitera toate obstacolele care i s-au pus în cale, toate „morile 
de vânt” cu care a trebuit să lupte. E suficient să amintesc 
faptul că, după revoluţie (sau ce-o fi fost aia), localul teatrului 
din Vlădeni a fost devastat, ca fiind o... moştenire a regimului 
comunist, aparatura – furată sau sfărâmată. Cum-necum, 
Dumitra a reuşit  să repună pe roate „căruţa cu paiaţe”, mai 
mult încă, să facă din acest teatru al copiilor-actori un fenomen 
de rezonanţă europeană. 

... Apoi am scris despre un alt fenomen, pornit tot de acolo, 
o „mască” din cele „O mie şi una...”, eleva Alina Scarlat, 
devenită un caz-limită. Mai grea decât învăţătura, pentru Alina 
şi pentru sora ei, Dorina, elevă la Liceul „Alecsandri”, a fost 
aflarea unor surse de subzistenţă. Imi mărturiseşte, astăzi, 
doctoranda de la Paris: „Atunci, la absolvire, tata ne-a spus: 
eu v-am ţinut la şcoală până aici. Mai mult, nu pot. Treaba 
voastră ce faceţi.” Alina, ca soră mai mare (cu un an!) 
devenise, brusc, cap de familie. Şi a decis: vom continua. 
„Pasării oarbe îi face Dumnezeu cuib”, îmi spunea cineva, 
aflând acest caz, „o vorbă de la bunica”. Un cuib a fost, pentru 
Alina şi sora ei, internatul Liceului de Artă. Şi un singur prânz, 
pe care-l mâncau împreună. Alt cuib a fost, la Bucureşti, 
căminul studenţesc al Academiei de Teatru. „Până a obţine 
bursă, n-am ştiut niciodată cine ne-a plătit taxele, căminul, 
masa. Există şi astfel de oameni generoşi, care au vrut să-şi 
păstreze anonimatul.” În pragul absolvirii liceului, aflând 
cazul ei, Andreea Marin a invitat-o la „Surprize... surprize”, 
aranjând cu un sponsor care, în emisiune, să-şi ofere sprijinul 
financiar. Doar că, surpriza-surprizelor: sponsorul n-a venit şi 
nici n-a mai dat vreun semn. Ca o consolare, Andreea et co. i-
au oferit un... trusou pentru apropiatul bal al bacalaureaţilor. 
Încărcată de cărţi (se pregătea pentru admitere la teatru), 
Alina a uitat trusoul în tren. Şi nici nu s-a mai dus la bal. Se 
explică prin Freud. 

Despre Alina se spunea, în facultate că „închide şi 
deschide biblioteca”. Tot aşa s-a spus / se spune şi la 
Strasbourg ori la Paris, unde şi-a dat masterul, unde îşi 
pregăteşte doctoratul. Nu mă îndoiesc că la fel merge vorba şi 
despre sora ei, Dorina, masterantă la Londra, în ştiinţe 
economice. Inutil a mai spune că, fiecare din ele îşi face 
studiile, se întreţine practicând tot felul de munci – unele, 
dintre cele mai umile. 

... Şi-mi povesteşte Alina, astea şi altele, ca şi cum nu i s-au 
întâmplat ei,  ca şi cum n-ar fi viaţa ei, ajunsă, acum, la borna 
27. Nicio umbră nu-i trece pe chip, nici un cuvânt nu se 
întoarce împotriva cuiva, totul e luat ca un dar şi ca un har.  

Citiţi-i povestea. (N.T.)    

 

S-a născut pe 21 august 1985, în Iaşi. 
Copilăria petrecută la Vlădeni-Iaşi, unde a făcut 
parte din trupa de copii a teatrului „O Mie şi una 
de… măşti” (sub conducerea profesorului 
Alecsandru Dumitra). Liceul de Artă „Octav 
Băncilă” (2000-2004), cu specializare în jocul 
actorului, sub direcţia profesorului Doru 
Aftanasiu. Studii în Teatrologie, la Universitatea 
Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică 
„Ioan Luca Caragiale” din Bucureşti (2004-
2008). Două programe universitare de masterat 
– în Artele spectacolului şi în Antropologie,  

realizate în Franţa, la Université de Strasbourg (2008-2010) şi la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS). În prezent, 
doctorandă în Antropologie socială, la EHESS, sub conducerea prof. 
univ. dr. Daniel Fabre. Teza de doctorat vizează realizarea unei 
monografii comparative, pornind de la experienţa a trei oameni de 
teatru – Alecsandru Dumitra (România), Léon Chancerel (Franţa), 
Bertram H. Holland (Marea Britanie) – care, prin activitatea teatrală şi 
teoretică, au adus contribuţii majore la istoria acestei arii de cercetare 
experimentală: prezenţa  copiilor pe scenă ca actori. 
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M O M E N T
 BIO CU ORICE PREŢ, sfaturi de 

întoarcere la moduri străbune de întreţinere 
sau de constituire a unei gospodării întâlnim 
tot mai des. Ana Huţanu, de pildă, după 
compunerea unui Dicţionar gastronomic 
şcolar în 2005, s-a gândit şi la Curăţenia 
gospodăriei prin mijloace naturale, carte 
apărută la ed. Eikon. Adresându-şi opul cu 
precădere „femeilor căsătorite şi gospodine”, 
responsabile din veac cu spălatul vaselor, al 
rufelor, cu păstrarea curăţeniei bec/lună în 
casă/apartament etc., autoarea le propune 
transformarea balconului într-un „colţ de 
natură” luxuriant, „simfonie a culorilor, a 
mirosurilor şi frumuseţii”. Fără a lua în 
seamă majorul impediment olfactiv 
intervenit aici: înainte ca sarabanda florală  
de panseluţe catifelate, margarete, cârciumă-
rese, conduraşi ş.a. să ne înrobească 
balconului personal pentru ore de încântare 
aromată, trebuie mai întâi, consultând şi 
acceptul vecinilor, să ne adaptăm duhoarei 
exalate de îngrăşământul absolut natural 
rezultat din amestecul de un kilogram de 
gunoi de păsări, dizolvat, macerat în zece 
litri de apă. Suficient pentru crearea bio a 
colţului nostru de rai citadin. Foiletând încă 
prin preţiosul op, am dat şi peste strângerea 
apei de ploaie în butoaie din vreme 
amplasate sub streşini sau peste compoziţia 
săpunului de casă, care salvează familia de 
invazii de insecte, de molime etc. etc. Ce 
vremuri erau odată... (D.I.) 

 

* 
O EVĂ DE 6000 de ani s-a descoperit, 

în timpul săpăturilor executate în vederea 
construirii viitorului canal Sena-Nord 
Europa, la Villers-Carbonnel, într-un sit 
aparţinând Neoliticului mijlociu. Este din 
argilă şi are 21 de centimetri. Extrem de 
cizelată, cu un tors impunător, lipsită de 
mâini, cu picioare drepte, „încălţate” până 
la genunchi, în totul de o răvăşitoare 
modernitate, privind-o te gândeşti la 
alungitele siluete create de Giacometti. 
Datată între 4300 şi 3600 a.Ch., se pare    
că-şi adjudecă locul prim între celelalte eve 
neolitice apărute în bazinul mediteraneean, 
dintre care cea mai... bătrână e considerată 
rubiconda Venus von Willendorf care nu a 
fost încă furată din Naturhistorisches 
Museum din Viena. (I.R.) 

 

* 
 

INTERNETUL NE INFORMEAZĂ 
că în manualul alternativ de istorie pentru 
copiii secui din clasele V-VII, manual aprobat 
de Ministerul Educației de la București, se 
scrie că românii au venit în Transilvania ca 
iobagi, ori ca slugi ale secuilor, și că au rămas 
acolo fiindcă au dat de bine. Același manual, 
aprobat de București, afirmă că în 1916 
armata regală română „a năvălit” în 
Transilvania, devastând casele și magazinele 
secuilor și făcând sute de victime în rândul 
copiilor și bătrânilor secui. Halal manual, halal 
Minister! Și tot despre manuale: deputații 
Nicolae Păun și Mădălin Voicu cer 
introducerea în cărțile de istorie pentru ciclul 
gimnazial a unui capitol dedicat minorităților 
naționale, inclusiv romilor. Propunerea a 
stârnit scandal pe bloguri, fiind considerată 
inacceptabilă. Postăm aici și opinia noastră: 
câtă vreme minoritățile reprezintă un procent 
de 12% din populația României (de fapt, 
sunt mai mulți...), un capitol consacrat lor 
îl văd ca legitim. Între altele, elevii ar afla 
și care-s originile minoritarilor, că doar  
n-au căzut din cer... (R.S.) 

 

UN VAS CU FLORI 
 
La Galaţi, un vas cu flori/ a intrat 

cu prora-n nori, /de-au murit prin 
înecare/opt feciori şi opt fecioare –/ 
ultimele, mi se pare. Aşa scriam, în 
mileniul trecut, după o aventură... 
literară, la Galaţi şi pe Dunăre, până la 
Sulina, împreună cu echipa „Cronicii” 
stră/vechi, în care, lângă Liviu Leonte, 
Andi Andrieş, Val Gheorghiu, 
Alexandru Pascu, Vasile Constanti-
nescu, ni-l luasem, ca port-drapel, şi pe 
poetul mahalalei celeste Ţicău,  Mihai 
Ursachi numit. Dunărea era o Doamnă, 
planturoasă, viforoasă, drăgăstoasă şi... 
periculoasă. Dacă nu ne-am ales cu-o 
nobilă boală lumească a fost întrucât, 
exact atunci, se deschisese o expoziţie 
despre efectele binefăcătoare ale 
sifilisului şi împrejurările în care poţi 
să-l obţii. În schimb, cei mai 
inconştienţi dintre noi s-au aventurat, 
aproape fără a şti să înoate, prin 
meandrele şi stufărişurile unor 
sfâşietoare iubiri, al căror palpabil şi 
singur efect a fost de văzut în 
nemuritoare poeme şi/sau expoziţii... 
Dincolo de asta, sau împreună cu, 
poeţii danubieni ne-au fost călăuză şi 
far, când dădeam de-un nufăr sau de-un 
nenufar... Ceea ce ne-a plăcut acolo, pe 
Dunăre-n jos,/pe un mal, unul mai 
frumos ca altul, a fost faptul că totul era 
deschis, era franc, era ca-n paradis – şi 
toate cădeau la ţanc... Pentru noi, 
bahluvienii. Dar poeţii Dunării, ca să 
iasă şi dumnealor la liman, trebuiau s-o 
ia în amonte, pe Prut, de-acolo să treacă 
pe fluviul Jijia şi, după ce mai trăgeau, 
o vreme, barca pe uscat, s-ajungă la un 
loc luminat, Iaşi numit, loc cu multă 
verdeaţă, dulceaţă şi mătreaţă literară, 
unde puteau şi dumnealor să-şi depună 
icrele literare. Pe acest drum, destul de 
bolovănos şi de buruienos, unii îşi 
pierdeau capul, alţii îşi întregeau 
familia (de cuvinte). Aşa, Ion Chiric 
devenea Ion Chiriac, singurul care 
petrecuse nişte nopţi cu Ştefan cel 
Mare.  Sterian Vicol  se dădea de cel 
puţin trei ori peste cap şi se transforma 
în Stelian Viticol, ceea ce era mult mai 
aproape de adevăr şi de spiritul limbii 
române. Teodor Parapiru era – firesc – 
tatăl (supra)natural al lui Alexandru 
Piru. De veghe stătea un roman al lui 
Salinger, A.G. Secară. Despre Corneliu 
Antoniu  mulţi credeau că, de fapt, îl 
cheamă Costache, că el este marele 
actor şi, la Galaţi,  se ascunde de asaltul 
admiratoarelor. Ce să mai spui de 
Sim(i)on Ajarescu; de Rugină cel care 
pâlpâie ca un vin în amurg; de Silvia 
Cerbu şi Ana Fenoghen, fenomene 
intrate în ceaţă... Că pe Dunăre vin şi 
sloiuri de ceaţă, nu doar de gheaţă. De 
aia s-a dus, mai dedemult, un ieşan de-
al lui Botez, Jean Bart, şi-a inaugurat 
un Porto Franco. La vremea aia, 
ehei!, Franco  cel spaniol era un biet 
copil şi nu se gândea la un război 
civil... Mult mai târziu a ancorat acolo 
(„Plecat-am nouă din Vaslui...”) acel 
Vicol, cu Chiricul lui, far literar 
înălţând, ca un steag de bună pace şi 
de nedorinţă rapace. Porto Franco, 
revista, e ca un vapor care-şi flutură 
batista. Şi ca o Junime de alt’dată: 
Intră cine vrea, rămâne cine poate! 
Două sute de numere sunt, de fapt, 
două sute de îmbrăţişări, două sute 
de catarge care lasă malurile, două 
sute de visuri, două sute de ţărmuri 
atinse cu aripă de albatros. Ce să vă 
urez, la această ancorare? Spre 
numărul două mii, desigur! (N.T.) 

 

LA ROMÂNIA ACTUALITĂȚI o 
doamnă ne comunica în emisiunea, 
„Dimineața devreme”, din 10 ianuarie, cum 
că Victoria lui Ștefan cel Mare de la Vaslui 
(Podul Înalt) a fost datorată alianței moldo-
polono-ungare! Și asta în condițiile în care 
orice individ cu minimă cultură generală știe 
că Atletul lui Cristos nu a avut între cei 
40.000-50.000 de luptători nici un polonez. 
(Cazimir al IV-lea, care se voia suzeran față 
de Ștefan, era supărat că fusese ciufulit la 
propriu), că singura pretenție polonă de co-
participare la Podul Înalt apare abia în 1575, 
deci un trucaj clar, că cei 300 de ostași unguri 
promiși de Matei Corvin au întârziat, se pare, 
total la această luptă și că singurii luptători 
din afara Moldovei au fost cei 5.000 de secui 
ca reprezentanți ai unei populații scoase de 
Ștefan cel Mare de sub tutela și presiunea 
maghiară. Dar în mentalul viorelei radiofonice 
de capitală s-au amestecat lucrurile și o fi 
decis, chiar vorbind de-a lelea, să pună o 
cărămidă la vocația europenistă a românilor 
(moldoveni) încă de pe la 1475. În plus, de ce 
nu, dacă o fi și în pericol de ceva masterat, 
reluând aberația proprie ca informație 
oficializată prin Radiodifuziunea Română, o 
va depune în subsolul critic al unei lucrări 
privind începuturile comunității europene, 
șalala. Se alătură, în orgoliul ei păgubos de un 
alt personaj cu nume predestinat, Cureus 
Ioachim, care, pe aceeași zonă a diversiunii 
grosolane scria că „se știe că din oastea 
românească partea cea mai numeroasă a fost 
din unguri”. Care unguri? Cei 300? Din 
nefericire „eroarea” se repetă într-un text –
invitație trimis presei de Muzeul de istorie 
Suceava (anunțul pentru expoziția „Drapelul 
la români”) unde scrie negru pe alb: 
„Expoziţia marchează 538 de ani de la 
bătălia de la Vaslui, în care oştile moldo-
polono-maghiare sub comanda domnito-
rului Ştefan cel Mare au repurtat o victorie 
strălucită în faţa lui Suleiman Paşa”. Or aici 
vinovăția este agravantă, fiindcă un muzeu 
de istorie (și mai ales din inima Bucovinei) 
nu mai poate primi prezumția de nevinovăție 
analfabetă sau de rescriere „europenizată” a 
istoriei reale a Țării Moldovei, deci în fals. 
Dincolo de aceste nefericite termite ale 
hrisoavelor reale, cărturarul propune și 
câteva considerații de actualitate reală: 

1. Documentele timpului fac o distincție 
clară între „unguri” și „secui”, ba, mai mult, 
nici cei 300 de unguri (ajutorul trimis de 
Matei Corvin) nu erau unguri ci secui aflați 
sub comanda lui Mihai Francsy! În clar, 
secuii erau percepuți de unguri atunci, in 
secolul al XV-lea, ca o populație neaparte-
nentă ungurimii. 

2. Continuând acordurile stabilite de 
Vlad Țepeș cu secuii (luptători de primă 
coloană, mereu expuși sacrificiului), Ștefan 
cel Mare, având acordul unui sprijin reciproc 
(apărarea secuilor față de imixtiunile ungare) 
are garanția participării ostașilor secui în 
proporția de 1 la 10 bărbați. Raportat la cei 
5.000 de secui de pe teatrul de război 
vasluian se poate estima că populația secuie 
din acel timp, amplasată în teritoriul 
tradițional, nu depășea 200.000 de persoane. 
Și, în pofida absorbției secuilor de către 
unguri, culmea, contemporanii udemeristi 
vorbesc despre 1,5 miloane de… secui 
conform imposibilei formule: „Peștele mare 
înghite pe cel mic!” 

Și închei: Mai lașă decât lașitatea este 
prostia servilă, umilința acceptată și moda 
analfabetă a denigrării propriei istorii. (A.B.) 

 

de-ale televiziunii... 

 
 

 

Am mai vorbit, de-a lungul anilor, despre emisiunile 
publicitare. Multe-s atât de stupide, încât te-ntrebi dacă 
realizatorii au dat, ori au luat bani, să le facă! 

Recent, am văzut-o pe Bahmu recomandând tigaia dry 
cooker. Bahmu știți cine e: o doamnă pempantă care a fost 
măritată, de mai multe ori, cu domnul Prigoană. Alte 
calități nu știm să mai aibă, deși apare des pe micul ecran. 
Dar la fel de des mai apar și alți inși fără calități, precum 
Serghei Mizil, Mitoșeru, Costin Mărculescu, Ioana Tufar, 
Mariana Moculescu. Televiziunea e mană cerească pentru 
mulți din cei ce-au ratat: le oferă o palidă & falsă senzație 
de consacrare... Măcar de popularitate. Ceea ce le crește 
prestigiul în familie și prin localurile de cartier. 

Revenind la Bahmu: de ce laudă ea tigaia cu 
pricina? Simplu: fiindcă gătind dry cooker „mănânci o 
carne cu gust de carne. Mănânci un pește cu gust de 
pește, ca pe vremea bunicii”. 

Interesant! S-ar deduce din axiomele Bahmuțeancăi că, 
cu celelalte tigăi, mănânci carne cu gust de pește și gulii cu 
gust de ardei! Ca pe vremea nepoților! 

Oricum, e un gest apreciabil acela al pomenirii 
bunicii... fie și când e vorba despre o amărâtă de tigaie... 

 

* 
A propos de reclame tv: fac prostia, într-o zi, și văd una 

care recomanda deșănțat un cuțit miraculos, care taie orice. 
Chiar erau arătate performanțele lui, în mod elocvent: 
brișca din imagine tăia, din aer!, ananas, lemn, roșii, hârtie, 
ba chiar, din greșeală, și cablul de la microfon! Când aflu 
că-i și gratis, pun mâna pe telefon și-l comand. 

Mi-a venit comanda, acasă: cuțitul ăla GRATIS m-a 
costat 217 lei (40 – transportul, 90 – o tigaie de ceramică, 
87 – capacul tigăii). Se pare că achiziționându-l fără 
ajutorul televiziunii, scăpam cu doar 100 de lei...  

 

* 
Cei care urmăresc filme românești vechi, pe diferite 

posturi tv, vor observa, poate, câți actori ... fără talent au 
jucat în ele. Iată un titlu de teză de doctorat; ori de carte; 
măcar de articol... 

Nu vreau să fiu rău, dar când atâția interpreți plini de 
har n-au avut șansa apariției pe marele ecran, nu poți fi 
indulgent cu cei care au jucat, conjunctural, uneori roluri 
importante, în mai multe pelicule: Lica Gheorghiu (fata 
tovarășului Dej), Florentina Mosora (măcar era frumoasă!), 
Ioana Drăgan (soția regizorului), Vasile Boghiță (rolul 
principal din Neamul Șoimăreștilor!), Nicolae Albani 
(fiindcă a refuzat George Constantin rolul din Croaziera), 
Savel Stiopul (deh, între colegi, ne mai ajutăm), pictorul 
Pacea (rolul principal în Ioanide!), un șofer de la Buftea, un 
inginer de sunet, un avocat – prieten de-al lui Sergiu 
Nicolaescu ș.a. Mda... 

 

* 
La ora când scrijelesc micile mele noduri în papura tv, 

încă nu este lichidat subiectul cărnii de cal. E, într-adevăr, 
o gravă problemă, de interes mondial. Să vinzi cal, drept 
vită, mi se pare monstruos! Ba se zice că unii negustori 
venali ar fi pus și ... măgar, în caserola cu etichetă bovină! 
Cumplit! 

Strămoșii noștri haleau cal, măgar, catâr, senini, fără să 
aibă sentimentul culpei. O rețetă de mici de la-nceputul 
secolului XX include, în compoziție, ca un rafinament 
suprem, măgarul! Iar în toată lumea, cum se știe, 
mezelurile pretențioase cer un procent de cal. Și-atunci, de 
unde înverșunarea asta longevivă, de nutriționist aberant?! 

Ieri am fost la super-market: am cumpărat un pachet de 
carne de cal. Ajuns acasă, am constatat că-i vită. Ptiu!... 

 
 

             Bogdan ULMU
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