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Prețuitul Cvartet „Voces” al Filarmonicii „Moldova” din Iași 
a împlinit 40 de ani. Cu acest prilej a avut loc un Simpozion 
aniversar și un Concert cameral extraordinar (Mozart, 
Haydn, Brahms), la finele căruia publicul a ovaționat, în 
picioare, minute în șir. Bujor Prelipceanu, directorul 
Filarmonicii, membru al Cvartetului: „La Iași avem un public 
pentru muzică de cameră cu totul special! Sunt auditori care 
au crescut împreună cu Cvartetul „Voces”, din 8 aprilie 1973 
– data primului nostru concert aici. Este publicul pe care îl voi 
iubi o viață întreagă. Am fost întâmpinați cu ovații la Wigmore 
Hall (Londra), la Concertgebouw (Amsterdam), în Germania, 
în Elveția, în orașele mari ale Italiei – Torino, Milano, la Santa 
Cecilia din Roma – în Scandinavia, la Uppsala, Oslo, 
Copenhaga – auditori minunați! Și totuși, nu se pot compara 
cu cei din Iași, ca bucurie a receptării muzicii de cameră!” 

 
 

(În pag. 16 – „VOCES” – PATRU DECENII DE LA ÎNFIINȚARE) 
 

Imperativul golirii de sine și al efortului 

de a te uni cu Sinele tău mai adânc, care e 
totuna cu atotcuprinzătorul Sine divin, este 
prezent în toate marile religii ale lumii, chiar 
dacă terminologiile, contextele, procedurile și 
doctrinele diferă. Toate religiile par să știe că 
nimic nu e mai destrămător, mai contra-
productiv, mai „păcătos” decât obsesia eului 
propriu („orgoliul”), redistribuirea întregului 
univers în jurul intereselor și ambițiilor proprii, 
încântarea de sine („slava deșartă”), închiderea 
în mica ta istorie personală. O versiune sufită a 
acestei axiome se poate găsi în următoarea 
„parabolă” culeasă din Jalaluddin Rumi 
(înțeleptul persan care, în treacăt fie spus, 
vorbea despre ziua morții sale ca despre 
„ziua nunții”): „Un om a venit la casa 
prietenului său iubit și a bătut la ușă: „Cine 
e acolo?” a întrebat o voce dinăuntru. „Eu 
sunt” – a răspuns omul.  

 

„Nu e loc aici și pentru tine, și pentru mine” 
– a răspuns vocea. Și ușa a rămas închisă. După 
mulți ani de singurătate și sărăcie, omul a 
revenit și a bătut la ușă. „Cine e acolo?” – a 
întrebat din nou vocea dinăuntru. „Tu” – a 
sunat răspunsul. Și ușa i s-a deschis”. Ne aflăm 
dinaintea unei subtile disjuncții între „eu” și 
„persoană”. „Persoana” – concept central în 
teologia creștină – e tocmai ceea ce își afirmă 
deplinătatea, DUPĂ CE eul a fost „disciplinat”, 
redus la calitatea de simplu agent al 
interlocuției: un „indicator” mai mult decât un 
„actant”. „Persoana” are, s-a putut spune, o 
dimensiune „extatică”. Dar nu e locul aici să 
intrăm în detaliul acestei disjuncții. Deocam-
dată, ne mulțumim să spunem că singura 
„acțiune” îngăduită eului când se află în fața 
ușilor închise e anularea de sine, sacrificiul ca 
probă a identificării cu Cel care stă „aproape, 
lângă uși” (Matei 24, 33). E de prisos să 
adăugăm că, dinaintea ușii care duce în afara 
lumii, nici o ideologie nu e valabilă. Ideologiile 
construiesc, toate, pe supremația de principiu a 
„Eului”: a eului individual, căruia i se promite 
fericirea imanentă, sau a eului comunitar, de 
„clasă”, căruia i se promite suveranitate pe 
termen nelimitat. Ideologiile evacuează „per-
soana” tocmai pentru a exalta eul mundan, 
pentru a reteza perspectiva transcendenței. 
Toate ușile duc, pentru ideolog, spre 
DINCOACE. „Dincolo” nu e, pentru ele, decât 
pura fumisterie, „opiu”, proiecție evazionistă. 
„Lângă uși” nu e nimeni. Paradisul e după colț, 
în consiliul de administrație al cine știe cărei 
„solidarități” corporatiste. 

Andrei PLEȘU 
(Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste) 
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„O PROASTĂ 
 

E tot mai greu de găsit, în postata gazetăriei, tonalitatea 
calmă și echilibrată, singura în măsură să îngăduie privirea 
obiectivă „sine ira et studio”, singura capabilă să ofere 
textului necesara credibilitate. În funcție de orientarea gazetei 
ori a postului tv, atitudinea  tinde către extreme: ori e albă, 
ori e neagră. Nuanțele dispar, făcând loc exagerărilor, 
interpretărilor șirete, proceselor de intenție, ignorării 
argumentului inconfortabil – dacă nu chiar grobianismului 
pur. Scandalul tricolorului de la Covasna, care a inflamat 
spiritele în ultimele săptămâni, nu face excepție de la regula 
„totul sau nimic”: luările de poziție sunt flagrant pro și la fel 
de flagrant contra, cu acuta partizanatului depășind limitele. 
Citez dintr-un articol scris, nu mă îndoiesc, cu emoție și bună 
credință, dar eșuat într-un gongorism de zile mari: „Sabina, 
Fiică a Pământului cu nume predestinat! Tu ai făcut, cu voia 
lui Dumnezeu, să se înțeleagă că acest popor, adesea 
pedepsit cu hulă, este sieși marele giuvaier. Dumnezeu a 
lucrat prin tine... (etc. etc.) Prin tine, Sabina, Fiică a 
Pământului, Steagul nostru are iarăși inimă! O inimă de copil 
pur, sub zodia Fecioarei Maria, Ocrotitoarea Grădinii Maicii 
Domnului (...) Ai luat minunea culorilor din Pentagrama 
sacră a identității care se păstrează în taine, așa cum numai 
basmul și balada pe pot ține minte...” Ca să vezi ce se 
întâmplă când te ia valul! Un simplu gest considerat frondă 
provocatoare (dar cum să constituie provocare tricolorul... în 
țara tricolorului?) primește proporții mitice prin asociere cu 
pronia cerească și prin derivare baladescă. Hai să fim serioși 
și să păstrăm măsura! La polul opus, un articol al cărui titlu 
vorbește de la sine: „O Jeanne d’Arc de Covasna și războiul 
celor două cârpe”. Mai greu de priceput care-i cea de a doua 
„cârpă”, fiindcă în toată târâșenia nu s-a vorbit decât despre 
tricolor. Pe care autorul îl consideră, cum se vede, cârpă. Aș 
spune că, la urma urmei, e dreptul lui, dacă n-am ști că-n țara 
pe care „cârpa” o simbolizează, autorul a fost cadorisit de trei 
ori cu funcții mănoase, inclusiv cu aceea de consilier 
prezidențial. Mai departe, Sabina din Covasna  este văzută ca 
„o proastă mică dar cu tupeu” (va fi având autorul informații 
privind IQ-ul elevei?) , care a pus în scenă un „exibiționism 
prostesc”, „șovin” și „xenofob”. Dacă luăm ultimul termen 
în accepțiunea sa etimologic reală (dicționarul: xenofobie, de 
la xenos + phobos = frică de străini, și nu ură) observăm că 
taman frica nu i se poate reproșa adolescentei – dar asta ar  fi 
altă discuție. Revenind la aserțiunile ce pot apărea drept anti-
românești și, în subtext, pro-maghiare ale consilierului 
prezidențial, se poate urmări traseul înfiripării afinităților, așa 
cum reiese din CV-ul autorului (altfel, cu totul 
impresionant). A fost Raportor pentru LGI Budapesta la 
Conferința Pactului de Stabilitate în 2004, a fost Fellow al 
Programului IPF la OSI Budapesta în 2000-2002, din nou 
Fellow în 2005-2006, tot la Budapesta, a urmat Cursul 
World Bank Institute Budapesta în 2000, a participat la 
Școala de vară a CEU Budapesta în 1997, este master în 
științe politice la Central European University (1997) 
Budapesta, a frecventat din nou Școala de vară a CEU 
Budapesta în 1999…  

 

 Radu SUCEVEANU 

MICĂ, CU TUPEU”

accent 

  

un optzecist  
…şaizecist  

 

 
Se-ntîmplă de câţiva ani – cum 

remarcam şi-n urmă c-un an, când   
Nichita Danilov a împlinit vârsta de-
acum a lui Daniel Corbu –, se 
petrece, aşadar, un fenomen 
paranormal: optzeciştii au devenit, 
cam cu toţii, şaizecişti; şaizeciştii de-
altădată – de-ar fi să-i amintesc doar 
pe Ion Hurjui, Dumitru Vacariu şi 
Horia Zilieru – fac şi ei pe-a 
optzeciştii; şaptezeciştii – câţi au mai  
rămas! – au  tendinţa de-a evada din grila-n care au fost fixaţi, cândva, de 
un Laurenţiu Ulici, şi se îndreaptă, plini de speranţe, spre optzecism; ce 
să mai spui de-un Mircea Popovici sau de-un George Popa, care-s gata 
intraţi în generaţia ’90?... Este evident că nouăzeciştii autentici, douămiiştii 
cu patalama abia dacă-şi află locul între aceste aberaţii ale naturii literare. 
Totul ar fi efectul nemijlocit – spun savanţii americani, contrazicându-i pe 
cei niponi, care studiază fenomenul – al devastatoarelor cutremure (cu 
tsunami aferente) din Indonezia şi Japonia, care au strâmbat axa 
pământului, nu mult, dar suficient cât să facă mall din generaţiile şi 
promoţiile literare ale spaţiului mioriţic.   

Acum fiind rândul Corbului Daniel, care, aterizat pe-un soclu fără 
bust, „din parcul ce-i zice Copou”, deja îmi strigă: thakatimunu sipedi! 
Nu ştiu ce-nseamnă, nici el nu ştie exact, oricum, e ceva de rău, dacă nu 
scriu... de bine. Dar nici n-aş putea scrie altfel despre Daniel Corbu, poetul 
care practică duhul blândeţii şi are, în cel mai înalt grad, cultul  prieteniei. 
Plus obiceiul de a scrie Scrisori către cei singuri, cum îşi intitulează cel 
mai recent volum. Acolo, dar şi în alte cărţi, aproape toate poeziile sunt 
dedicate. Şi mai au un clenci aceste Scrisori...: sunt ca nişte eseuri, ca 
nişte evocări, mai întâi ale unui Iaşi mitologic, apoi ale unor figuri care l-au 
ridicat şi-l menţin, oraşul, la altitudinea legendei. În acest burg aproape 
ideal, oricum ireal, poetul, „mohorât şi stingher/abătut şi premonitoriu”, îşi 
asumă condiţia de „paznic nostalgic al sfintelor urme”, ceea ce şi e, de 
vreo 15 ani, ca muzeograf. El reanimă umbra acelor „hirsuţi filosofi 
văscuitori de vorbe”, străbate Iaşul cu şi fără Ioanid Romanescu, este 
văzut Cu Mihai Ursachi peripatetizând prin mahalaua celestă Ţicău, 
dedică o Elegie neasemuitului poet Cezar Ivănescu, are un Dialog  în 
Sala Paşilor Pierduţi Câştigaţi Adunaţi cu pictorul Sabin Bălaşa, scrie – 
o citez, chiar dacă voi epuiza spaţiul acestui comentariu – o Scrisoare de 
prietenie şi bună vecinătate spirituală expediată poetului filosof Liviu 
Antonesei de către anahoretul Daniel Corbu în seara de după Sfânta 
Marie Mică, pe când se-aliniau planeţii iar pământenii aşteptau o 
nouă cometă. Alte epistole şi mesagii străbat timpuri şi spaţii, convocând 
la „colocviale” confraţi şi chiar fraţi care i-au marcat, cultural şi existenţial, 
devenirea întru fiinţă lirică. 

Textele sunt, de obicei, ample, într-o curgere, cândva, whitmaniană, 
cu trimiteri la Eminescu şi Trakl, la Rilke şi Elytis, la Poe şi Pound, la 
Nichita Stănescu ori la Virgil Mazilescu, într-un mixtum compositum ce 
poartă, peste toate, dicţiunea lui Daniel.  

Emanaţie a Şcolii de Poezie de la Târgu Neamţ, edificată, în anii ’80, 
dimpreună cu etern îndureratul Aurel Dumitraşcu, cu Adrian Alui 
Gheorghe şi Nicolae Sava, cu George Calcan şi Radu Florescu, Daniel 
Corbu a venit în zbor planat spre Iaşi şi spre Bojdeuca ţicăuană, refăcând 
un itinerar ilustru. Până atunci, ar fi practicat tot felul de munci (şi zile) care 
„dau bine” în cv-ul unui scriitor american, fiind operator chimist, ajutor de 
ospătar, maşinist, maseur, laborant, profesor suplinitor, vânzător 
ambulant, corector, jurnalist, inspector cultural, editor... Precum se vede, a 
mers crescendo, până la a-şi forja propria editură (şi revistă), a organiza 
festivaluri lirice de semn contrar (unul, de Neoavangardă, altul – 
consacrat lui Grigore Vieru) şi a ajunge director adjunct al Muzeului 
Literaturii Române din Iași. Ca orice poet autentic, cel ce a scris 
Documentele haosului este un ghem de contradicţii, punându-şi, 
provocându-şi – cum şi recunoaşte – mai multe întrebări decât răspunsuri. 
Uneori intră în conflict cu sine însuşi şi chiar cu noi, căci nu poţi, după ce, 
în 2004, ai scris Postmodernismul pe înţelesul tuturor, să vii, în 2013, 
cu Postmodernism şi postmodernitate în România de azi şi să 
combaţi ceea ce ai susţinut cu 9 ani mai devreme. Sau poţi – şi tocmai 
aici e farmecul desuet şi un pic nonconformist al poetului: în 
discontinuitatea şi, uneori, enormitatea demersului său.  

Cu, în zilele sale bune, un delectabil apetit al povestirii scrise sau 
orale, plină de ornamente care fac/faceau deliciul galeriei, drapat în 
hainele de gală ale poeziei, dar şi-n salopeta salahoriei la cartea urmelor, 
Daniel Corbu etalează, pe unde trece, un zâmbet sceptic şi-un cuvânt 
care reconfortează. Chiar dacă-l auzi recitând: „Flirtez cu Moartea, ziua-i 
la răscruce/ iar tinereţea e la asfinţit/ rătăcitor pe drumul care duce/ cu 
aşteptări de unde am venit.” 

Sau tocmai de-aceea.       
    Nicolae TURTUREANU 
 

 

A doua ediţie a Concursului interjudeţean de jurnalism pentru elevi 
„Pamfil Şeicaru”, organizat de Casa de Cultură Tecuci, a unit în Sala 
Studio a acestui edificiu de patrimoniu recent renovat 17 dintre cei 22 
nominalizați, elevi așezați pe treptele IX-XII ale unor licee din Galați, 
Buzău, Bacău, Focșani și Tecuci. Relevanța Concursului a fost 
confirmată și de implicarea în eveniment a unor instituții din domeniu 
(Revista Cronica Veche, IBS-TV Iași și ziarul Viața Liberă din Galați) care 
au acordat insemne de încurajare (diploma). Se cuvine remarcată 
contribuția profesorilor coordonatori Ramona Palade Jitaru, Ramona 
Mocanu, Carmen Nicoleta Cupaș din Bacău, Carmen Antohe din Tg. 
Ocna, Teodora Bentz, Daniela Plăiașu din Focșani, Gabriela Matiu din 
Buzău, Vasile Leonte din Galați, Liliana Maxim, Radu Vladimir și Viorel 
Burlacu din Tecuci, modelatori și modele reale. 

Premiul I – Ciubotariu Raluca de la Colegiul Național „Vasile 
Alecsandri” Bacău; Premiul II – Grigore Diana de la Colegiul Național 
„B.P. Hasdeu” Buzău; Premiul III – Petroiu Elena Alina de la Colegiul 
Național „B.P. Hasdeu” Buzău; Mențiuni: Răsmeriță Violeta de la  
Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci; Bulimar Lorelei de la Colegiul 
Național „Spiru Haret” Tecuci; Petrea Bogdan de la Colegiul Național 
„Vasile Alecsandri” Bacău. Diplome speciale: Diploma Revistei Cronica 
Veche: Rogozanu Alexandra, de la Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci; 
Diploma Ziarului Viața Liberă Galați: Panaite Tania Andrada, de la 
Colegiul Național „Al.I. Cuza”, Focșani; Diploma IBS-TV Iași: Petria Paul 
George, de la Colegiul Național „Henri Coandă” Bacău. 
 

Conacul Poesiei – monumentul nimănui 
 

… Din Gloria Conacului Poesiei nu au mai rămas decât simple 
amintiri, pagini pătate și ele de trecerea ireversibilă a timpului. 
Călător prin pustiurile județului, te opreai la Conacul din Țigănești, 
cu gândul la un vin sau o ceașcă de ceai, așa cum poate serveau pe 
vremuri cei din neamul Conăcheștilor. „Ce vremuri erau odată! 
Când se aprindeau toate felinarele din curte și candelabrele 
dinăuntru, se lumina ca ziua, de spuneai că soarele e pe cer” … 

 

Alexandra ROGOZANU 
(Diploma revistei Cronica veche) 

 

Nota Redacției: Conacul Poesiei de la Țigănești, cel care a găzduit ani la 
rând Concursul Național de Poezie „Costache Conachi”, locul de unde s-au 
înscris în datele de autentică valoare numeroși mânuitori tineri ai metaforei, 
continuă să dea dureri de cap Academiei Române, moștenitoarea prin acte a 
acestui important edificiu. Corodată de lipsa de interes, de expectativa  juriștilor 
academici, clădirea se află încopciată într-un dosar de lichidare cu amestec de 
proprietari și interese diferite, finalitatea putând fi doar (poate asta se și așteaptă) 
ruinarea de la sine a edificiului. Alăturându-se unei liste de importanți scriitori 
(care au respirat și s-au bucurat de găzduire la Conacul Poesiei), redacția 
revistei Cronica Veche reamintește Academiei României obligația de a respecta 
actul de danie al Marelui Logofăt întru Poesie, Costache Conachi, cinstind, prin 
restaurare, bunul neprețuit pe care l-a primit în dar. 

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE JURNALISM 
PENTRU ELEVI „PAMFIL ŞEICARU” 

 

 

PREMIILE LITERARE ALE „ZIARULUI DE IAȘI” 
 

Aflat la a zecea ediție, Premiul național pentru proză acordat de 
„Ziarul de Iași” a fost decernat FLORINEI ILIS, pentru romanul 
Viețile paralele, care e o temerară încercare de transfigurare fantastă 
a vieții lui Eminescu. În micro-discursul de mulțumire, autoarea a 
început prin a spune – cu modestie – că premiul e, de fapt, al lui 
Eminescu. Referindu-se la categorisirea jurnalelor făcută de poet (1. 
jurnale inteligente, dar fără bun-simț; 2. jurnale neinteligente, dar cu 
bun-simț; 3. jurnale neinteligente și fără bun-simț; 4. jurnale 
inteligente și cu bun-simț), Florina Ilis zice că „Ziarul de Iași” e 
sigur din categoria jurnalelor inteligente și cu bun-simț, pentru că 
decernează un premiu literar important. Premiul literar pentru debut 
„Aurel Leon” i-a revenit lui MIRCEA PĂDURARU, pentru 
volumul Reprezentările Diavolului în imaginarul literar românesc, 
o lucrare de erudiție, în care e urmarită figurarea diavolului în 
literatura cultă și folclorică, marcând apariția personajului de la 
ipostazele hazlii până la cele groaznice. Mulțumind pentru premiu, 
autorul punctează cu umor că poate și atractivitatea unei astfel de 
teme a cucerit juriul. Au vorbit despre cei doi premiați, în termeni 
elogioși și academici, Al. Călinescu, V. Astărăstoae și Doris 
Mironescu. A citit din romanul Florinei Ilis actrița Haruna 
Condurache. În formă și conținut, împrejurarea aniversară a 
decernării acestor premii a fost de înaltă ținută. 

 

Anca OPRESCU 
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fiindcă nicăieri, în spaţiul mioritic, nu mai afli 
locuri în care nu se întâmplă (sonor) nimic. 
Înc-odată: asta e! A doua sursă se nutreşte din 
mârlănia şi incultura semenilor noştri. Este 
supra-încărcătura parazită de hărmălaie, 
teoretic, evitabilă (dac-ar funcţiona bunul 
simţ). Practic, agresează mai mult şi mai 
vezicant decât acutele fondului sonor ratificat 
prin utilitate şi necesitate. Nesimţitul care 
tropăie şi chiuie în miez de noapte, ţinând treaz 
tot blocul, idiotul care vine la pescuit şi, înainte 
de a arunca undiţa, dă la maxim casetofonul 
maşinii, complexatul imberb care se străduie să 
vestească lumii că există şi digeră colindând 
străzile cu boxele jeep-ului tunând mai ceva 
decât pe stadion… ăştia-s! La ce bun să le 
aminteşti exclamaţia superbă a lui Jean 
Anouilh „Ah, ce muzică e liniştea”? N-or să 
priceapă nimic. E dreptul lor să ragă; de ce să 
le pese şi de dreptul la linişte al cartierului? 
Urlaţi, flăcăi! Nu-i destulă neurastenie în jur, 
nu-s destule amărăciunile şi grijile ce fac să se 
aşeze atât de greu geană peste geană! Clădiţi-
vă bucuriile pe exasperarea celor din jur! 
„Unde grăiesc broaştele, tăcerea e-o 
podoabă” spunea Verarucci. 

 

Mircea Radu IACOBAN 

Numai că, evident, „Liniştea a murit; 
zgomotul a preluat puterea peste tot; este 
singura calamitate ecologică în legătură cu 
care nimeni nu pare să se îngrijoreze” (Alain 
Finkelkrant). Sigur că pacea patriarhală nu va 
mai reveni nicicând şi devine aproape firesc să 
ascultăm foşnetul pădurii doar când tace 
fierăstrăul „Drujba”, iar propriile gânduri să ni 
le auzim abia când se sleieşte petrecerea de la 
etajul II. Ne-liniştea tuturor se hrăneşte şi se 
înfoaie din două surse. Prima e generată de 
avatarurile civilizaţiei şi trebuie s-o considerăm 
mai inevitabilă decât venirea toamnei şi 
căderea frunzelor. Nimic de făcut: maşinile 
gălăgioase se înmulţesc continuu, mijloacele 
de comunicare sunt, şi sonor,  mereu mai 
performante, locuinţa ne-a devenit o mini-
uzină, cu zgomotele ei inerente, oraşul e-un 
creuzet în care murmurul se preschimbă-n 
ţipăt... nu-i decât o soluţie: să acceptăm fatalist 
că „asta e!” Poate, odată şi odată, s-o afla 
căpăstrul minune pentru hărmălaie; până 
atunci, să includem erodarea liniştii între tarele 
urbanizării, în preţul progresului şi-n contul 
europenizării. Nu ne rămâne decât să ne pitim 
după paravanul termopanelor, să folosim căşti 
insonorizante, să apelăm la tranchilizante... 

Primăvara sporește hărmălaia orașului. 
Omenirea veacului XXI nu pierde, clipă de 
clipă, doar integritatea stratului de ozon; la fel 
de inevitabil şi de iremediabil se macină 
învelişul de linişte al plantei. Paul Virilio 
atrăgea atenţia că „în lumea noastră modernă, 
făcută din zgomot şi viteză, liniştea devine o 
raritate şi o dimensiune pe care riscăm s-o 
pierdem pentru totdeauna.” Nu-i vorba despre 
liniştea interioară, făcută de mult ţăndări, ci, 
fizic, despre crisalida decibelilor în care veacul 
ne zideşte mai abitir decât Icarii de pe Argeş pe 
Ana lui Manole. Nu s-a învrednicit nimeni să 
includă, în lista drepturilor omului, şi dreptul la 
linişte, deşi-i o componentă esenţială a 
existenţei lui homo sapiens şi un atribut cert al 
libertăţii persoanei. În clipa în care te agresează 
un zgomot parazit, ţi se încalcă dreptul legitim 
la a fi tu însuţi, cu trăirile, opţiunile şi 
exclusivităţile tale. Un om ce s-a desăvârşit 
într-o elevată lume a sunetelor, Yehudi 
Menuhin credea chiar că liniştea e-un factor 
formator, desprins din „Cartea facerii”: 
„Liniştea naşte ceea ce-i viu şi durează. De 
fapt, liniştea este cea care ne conectează la 
univers şi la infinit. Este rădăcina existenţei şi 
echilibrul vieţii.”  

zgomotul 
și  

furia 

Deschidem serialul consacrat monumentelor ieșene de 
patrimoniu cu un text inedit al acad. Dan BĂDĂRĂU (1893-1968) 
dedicat UNIVERSITĂȚII MIHĂILENE, clădire construită la sfârșitul 
secolului al XVII-lea, în incinta căreia Mihai Kogălniceanu și-a 
rostit cuvântul de deschidere al Cursului de istorie a românilor 
declarând: „Eu privesc ca patria mea toată această întindere de 
loc unde se vorbește românește, și, ca istorie națională, istoria 
Moldovei, a Valahiei și a fraților din Transilvania”. O hotărâre 
regretabilă și condamnabilă a autorităților a dus la demolarea 
Academiei Mihăilene (1960-1961). 

  

Clădirea are suficiente titluri spre a fi considerată ca unul dintre 
principalele monumente istorice ale Iașilor. Ea ne înfățișează o variantă 
interesantă a arhitecturii civile ieșene din ultimii ani ai secolului al XVIII-
lea. Corpul principal, care este de tipul așezărilor boierești din acele 
timpuri, cu parter și etaj și cu un acoperiș în patru ape, are, pe jumătate 
angajat în fațada dinspre stradă, un corp adiacent cilindric dominat de o 
cupolă; la ambele niveluri ale acestui corp adiacent se află cele două 
rotonde – cea de sus, luminată prin ferestre „oeil de boeuf” – care 
reprezintă cele două săli mai însemnate ale edificiului, clădirea principală 
fiind străbătută de culoare mediane în care se deschid cele mai multe 
dintre încăperi. De remarcat că zidirea are ambele caturi la fel de înalte, 
spre deosebire de majoritatea clădirilor epocii, care aveau un parter 
scund față de etaj. Edificiul nu a suferit modificări prea însemnate în 
decursul timpurilor; intrarea, care se află pe fațada dinspre curte, se 
deschide, totuși, astăzi, pe un peron, de unde în mod primitiv era 
mascată cu o vastă verandă de lemn (desființată în 1835, în cursul 
amenajărilor făcute pentru Academia Mihăileană); ușa de la intrare a fost 
înlocuită în 1951 de una mai „modernă”. Pe de altă, parte, scara 
interioară care ducea la etaj și care se afla în dreapta intrării a fost 
înlocuită, probabil în cursul reparațiilor din vara anului 1879, printr-una 
mai spațioasă, în fundul coridorului central, când s-a introdus, după toate 
aparențele, și luminătorul în coridor. Aceste modificări nu afectează 
ansamblul clădirii, a cărei cea mai veche reprezentare o avem abia într-o 
litografie a lui Sieger din 1862 (ca parte constituantă a cunoscutului 
tablou intitulat „Suvenire de Iassy). Casa a fost construită imediat după 
1790, pentru spătarul Petrache Cazimir, pe locul gol cumpărat de acesta 
la acea dată de la medelnicerul Ștefan Feștilă. Planul Iașilor ridicat la 
1819 de Giuseppe Bayardi (o copie a acestui plan se găsește la 
Biblioteca Centrală Universitară din Iași) ne indică imobilul ca un punct 
de reper însemnat și bine cunoscut al cartierului Tălpălarilor, la capătul 
uiței. Focul catastrofal care mistuie o bună parte din oraș la 1827 
pornește, după cum se știe, de la casele spătarului Ilie Smău ce se aflau 
tocmai față în față cu casele lui Cazimir, pe cealaltă parte a uliței. Pojarul 
aprinde, rând pe rând, casele de-a lungul uliței, apoi întregul cartier al 
Talpalarilor, și, sărind peste râpa Pivițoaiei (n.n.: azi, Râpa Galbenă) în 
dreptul bisericii Sf. Gheorghe Lozonschi, încinge curțile boierești de pe 
Ulița Mare, cuprinzând biserica Trei Ierarhi, precum și ciudata clădire de 
alături a Hanului Turcesc, mistuie până la temelie Curtea Domnească, 
se transmite cartierului Sf. Vineri și, coborând coasta la Sf. Lazăr, nu se 
oprește decât la ultimele case, afară, în câmp. 

Casa spătarului Cazimir rămâne, însă, intactă în mijlocul ruinelor; 
domnul Moldovei, văduvit de palatul său, și-o alege ca locuință și 
locuiește în ea, ca simplu chiriaș, până la surghiunuirea lui care 
survine cu un an mai târziu, adică la 1828. Dar spătarul Petrache 
Cazimir este acum complet ruinat; el nu se mai putea gândi să reia 
viața de altădată în palatul său. El continuă, deci, a-l da cu chirie până 
ce moare, încărcat de datorii, la începutul anului 1832. Faptul este că, 
la 1831, clădirea servește ca sediu al Divanului împlinitor; 
desființându-se acest Divan la 1832, când, cu ocazia punerii în 
aplicare a Regulamentului Organic, s-a despărțit Divanul Judecătoresc 
de Divanul Administrativ, clădirea a rămas totuși în posesia statului, 
devenind Palatul Ocârmuitor (revista „Ioan Neculce”, fasc. 4, p. 199). 
Creditorii, între care principalul ar fi însuși Mihail Sturza, pun însă  la 
cale vânzarea imobilului către stat; ocazia este bine nimerită: la 6 
septembrie 1834, Epitropia Școalelor cere, iar la 14 septembrie 
domnul Moldovei, adică Mihail Sturdza, aprobă în urma avizului 
favorabil al Sfatului Ocârmuitor din aceeași zi ca să cumpere casele 
răposatului spătar Petrache Cazimir, din apropierea bisericii 
Tălpălarilor, pentru a se așeza acolo Academia și Institutul fiilor de 
dregători, urmând ca actul de vindere-cumpărare să se facă în cursul 
lunii octombrie. În acest fel își începe zidirea destinul său glorios, dar 
multă vreme precar. La 10 decembrie 1834 se încheie între Epitropie 
și arhitecul Jean Freywald un contract pentru repararea sumară, în 
termen de trei săptămâni, a edificiului. Termenul se prelungește până 
la 1 iunie 1835, când se începe amenajarea localului și dotarea lui cu 
mobilier nou, operație ce continuă după inaugurarea solemnă a 
Academiei la 16 iunie 1835. La capătul acestor lucări, așezământul 
dispune de câte 7 săli la fiecare etaj, cărora li se adaugă cele două 
rotonde suprapuse. Deși instituția a ieșit din strâmtoarea de la Trei 
Ierarhi, se poate vedea de la început că încăperile sunt insuficiente 
nevoilor școlii, care vor crește neîncetat. Sălile de la parter se 
pregătesc pentru a deveni săli de clasă, rotonda de jos fiind rezervată 
ca aulă și pentru ședințe; iar sălile de la etaj sunt destinate internatului, 
rotonda de sus, sălii de lectură a bibliotecii. Aceasta este cel puțin 
intenția primă a Epitropiei; că, deși cam târziu, se constată că 
internatul, în măsura în care nu-și poate găși adăpost la Trei Ierarhi, 
duce lipsa unui imobil separat și că etajul trebuie degajat, pentru a se 
mări numărul sălilor de curs și acel al încăperilor rezervate bibliotecii. 
În acest scop, Epitropia își pune ochii pe casa de peste drum, acum 
proprietate a moștenitorilor serdarului Alexandru Anastasie Voinescu. 
Argumentele ce se folosesc pentru a obține o hotărâre grabnică a 
guvernului în sensul dorit nu se referă însă numai la nevoia de spațiu 
suplimentar. Printr-o adresă din 26 iunie 1835, Epitropia arată că 
edificiul de peste drum primejduiește Academia, atât din punct de 
vedere material, cât și moral; în adevăr, casa Voinescu, fiind învelită 
cu șindrilă, este expusă focului și nu este despărțită de clădirea 
școlii decât printr-o uliță foarte strâmtă; dar se mai observă că în 
clădirea de peste drum este așezat Hotelul Petersburg (n.n.: care 
avea să migreze în mai multe puncte ale orașului), loc de petreceri și 
huzur, în care se adună „rele tovărășii”.  

Actele de cumpărare a casei Voinescu se perfectează abia în 
1837 și abia în aprilie 1838 Epitropia dispune mutarea în acea casă 
atât a internatului, cât și a administrației, nerămânând în casa 
Cazimir decât sălile de curs și biblioteca. Edificiul nou cumpărat va fi 
complet reamenajat de Academie și va păstra apoi o aceeași 
înfățișare până ce va fi dărâmat, la 1890, pentru a face loc zidirii 
Liceului Național, zidire care se menține până astăzi. De la început, 
Epitropia a nutrit gândul să lege Casa Cazimir cu casa Voinescu 
printr-un pasaj care să treacă la nivelul etajului peste ulița care 
despărțea ambele clădiri. Această construcție nu a fost însă 
realizată decât tardiv, prin faimosul Arc care a constituit o curiozitate 
arhitectonică a Iașilor până la 1890, când a fost dărâmat. Abia în 
octombrie 1842 se pune piatra fundamentală a Arcului, în cadrul 
unei solemnități la care ia parte și Domnul țării; la baza de plecare a 
monumentului, din spre strada Gândul, se așează, într-o cutie de 
plumb, un document comemorativ, precum și trei medalii cu chipul 
domnului Mihail Sturza; dându-se jos Arcul la 1890, s-a regăsit la 
temelie cutia de plumb; cele trei medalii se păstraseră intacte, actul 
comemorativ însă fusese transformat, din cauza infiltrațiilor, într-o 
pastă cleioasă. Racordarea Arcului la clădirea Academiei s-a făcut 
în modul cel mai simplu: pe frontul edificiului de pe strada Gândul   
s-a construit în afară un zid paralel cu zidul primitiv al clădirii, la 
distanța care reprezenta exact grosimea Arcului; între zidul vechi și 
zidul nou s-a creat un spațiu care, la parter, s-a utilizat ca simplă 
odaie, iar la etaj, ca un coridor de acces de peste bolta Arcului, în 
prelungirea acestuia. (...) La 1895, edificiul este afectat Școlii de 
Bele Arte și Pinacotecii ieșene, cu care ocazie se clădesc și 
atelierele de pictură și sculptură din coasta sa. În parterul fostei 
Academii se grupează sălile de curs ale Școlii de Arte Frumoase, 
etajul fiind rezervat muzeului de pictură. Această situație dăinuiește 
până în 1948, când se constituie, în conformitate cu art. 34 al 
acestei instituții, Filiale la Iași și la Cluj ale Academiei, cu președinții, 
secretarii, membrii lor și cu cercetători grupați în institute ce 
funcționează autonom. Având a se organiza într-un local propriu, 
Filiala Iași a Academiei nu putea face o mai bună alegere decât 
așezându-și serviciile și cel puțin o parte a institutelor în străvechea și 
glorioasa clădire a Academiei Mihăilene, insituție care simbolizează 
lupta dusă acolo în domeniul științelor de înaintași, de oamenii de 
cultură de altădată în frunte cu Asachi și cu atâția profesori de 
vrednică amintire precum Cihac, Stamati, Câmpeanu, Ion Ghica, Ion 
Ionescu de la Brad, Mihail Kogălniceanu și încă atâția alții. 
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Raluca Sofian: Sunteţi un politehnist cu preocupări „atipice”. Să 
amintim doar de frecventarea unui cerc de folclor, sau a multor cursuri 
opţionale de geografie şi istorie. Spuneţi-ne câteva cuvinte despre 
anotimpul studenţiei ieşene. 

Teodor Negoiță: Într-adevăr, în studenţie mi-am făcut timp şi 
pentru seminariile Facultăţilor de Istorie, Geografie sau Filologie, 
unde audiam în special limbile străine, deşi fără mari veleităţi 
lingvistice în domeniu. Anumite cursuri pur şi simplu mă pasionau. 
Căutam probabil ceva, un lucru pe care încă nu-l descoperisem. 
Tot la Filologie l-am întâlnit pe profesorul Vasile Adăscăliţei, cel 
care preda cursul de folclor şi avea în grijă un Cerc tematic. Semn 
că lucrurile erau serioase, mă puteai întâlni frecvent rozând băncile 
sălilor de lectură ale Bibliotecii Eminescu în încercarea de-a 
parcurge temeinic bibliografia stabilită de profesor. 

În primul an de facultate, am dat de cartea lui Livingstone, cea 
despre călătorii şi explorări în Africa Ecuatorială. De aici pasiunea 
pentru populaţiile primitive. Aveam senzaţia acută că la originile sale 
îndepărtate omul era mai blând, ceva mai natural şi cu siguranţă mai 
bun decât proiecţia lui… civilizată de peste timp. Cumpăram cu 
entuziasm numai volume despre explorări şi expediţii, de cercetare în 
junglele ecuatoriale din Amazonia, Guiana Franceză, zonele situate în 
America de Sud, pădurea Ituri din Congo-ul Belgian, cea populată de 
pigmei, Noua Guinee-Papua, adăpost aventuros al triburilor canibale 
sau al vânătorilor de capete, deşerturile Australiei sau Kalahari. Era o 
lume fascinantă, pe care paginile acelor cărţi mi-o descopereau „la 
pachet” cu obiceiuri de viaţă cu tot. Visam acum într-o manieră ceva 
mai plină de contur… să devin explorator.  

– Speologia alpină, domeniu pe care vi l-aţi asumat autodidact a 
fost pasul să-l numim, necesar? 

– Preocupărilor pentru etnografie şi etnologie le-am dedicat mai 
bine de un deceniu. O pasiune ca o dragoste. Deci, nelipsită de 
examene. Pasionat de gândul unei călătorii de cercetare în teren, mai 
precis în pădurea Ituri din Congo, am scris, la solicitarea etnografului 
Romulus Vulcănescu, un material menit să-mi dovedească 
cunoştiinţele practice. Ulterior, după o discuţie de câteva ore, 
academicianul Ion Ionescu Gulian, director al Institutului de Filozofie 
din Bucureşti şi membru în prezidiul Academiei Române, m-a acredit 
printr-o recomandare. Cum nu se putea pleca uşor şi “nemotivat” în 
acei ani din ţară, am urmat ruta ocolitoare şi m-am înscris la un cerc de 
speologie. Activitatea de grup, care a constat în cartarea a numeroase 
peşteri descoperite de subsemnatul în munţii autohtoni, nu m-a 
satisfăcut însă pe deplin. Gândeam că peştera trebuia vizitată în linişte, 
fără strigăte chiar şi atunci când descoperi cine știe ce lucru uimitor. 
Am trecut, în consecinţă, la speologia solitară. În următorii 10 ani am 
parcurs cele mai lungi râuri subterane şi avene (peşteri verticale), din 
România. Şi, important sau nu, am transferat trăirile şi momentele 
cheie într-o carte, Solitar în lumea subterană. Nepublicată încă. 

– Şi cum devine o pasiune solitară program naţional? 
– Prin întâmplarea fericită a unei invitaţii. Aceea de a participa la o 

expediţie în Himalaia. Antrenamentele le făceam iarna, pe trasee 
periculoase din Făgăraş, iar dorinţa de a parcurge peşteri în gheaţă   
m-a trimis cu gândul la Groenlanda şi la zonele polare. Am citit tot ce s-
a scris despre marii cuceritori ai calotelor albe, iar la 40 de ani imensitatea 
albă a devenit în mod ciudat obsesia mea primordială. Apoi, după o 
perioada presărată, e drept voluntar, cu tot mai multă singurătate, într-o 
noapte cu întuneric dens, asemenea celui din peşterile carpatice, m-am 
decis să transpun pe hârtie întreaga intenţie, clar, pe etape. Astfel a luat 
naştere Primul Program Român de Cercetări Polare.  

– Ceasul primelor expeditii în zone extreme ca Groenlanda, Nordul 
Canadei sau Arhipeleagul Spitsbergen. Ce simte, la ce se gândeste un 
călător parcurgând pe schiuri sute de kilometri prin pustiuri îngheţate? 

– Programul român semnat de nomenclaturişti a fost sprijinit, după 
1990, de noile ministere, iar preşedintele Academiei Române, dl Mihai 
Drăgănescu, a fost de acord ca prima expediţie să se desfăşoare sub 
egida sa. A fost pecetluit startul cercetărilor româneşti în zonele polare 
în domeniul chimiei, biologiei, biochimiei, geografiei, geologiei, 
ecologiei şi medicinei. N-am de ce să ascund faptul că prima întâlnire 
cu natura sălbatică a nordului a constituit pentru mine o experienţă 
aparte. În calitate de cercetător şi, ulterior, de explorator, am participat 
la 16 expediţii în zonele polare, dintre care 13 organizate şi conduse cu 
eforturi uriaşe. Ele au avut loc cu precădere în emisfera nordică, în 
Spitsbergen, în traducere, „Ţara Munţilor Ascuţiţi”, Groenlanda, Nordul 
extrem al Canadei, şi Antarctica de Est şi Vest. Fiecare calatorie în 
parte şi-a atribuit partea sa de inedit si frumuseţe. Spre exemplu, a 
doua expediţie românească de cercetări polare în Insula Spitsbergen, 
situată la 900 km de Polul Nord, 100 de zile, a fost una din cele mai 
reuşite din punct de vedere al rezultatelor ştiinţifice. Pe scurt, fiecare 
pas mă apropia de Pol. Deseori am simţit nevoia de a părăsi echipa în 
favoarea explorărilor mele solitare. Doar astfel puteam trăi liniştea şi 
puritatea supremă a nordului. Drumul solitar, din 2002, a însumat 300 
km pe schiuri. Mi l-am auto-prescris drept test de rezistenţă la 
anduranţă, vroiam să mă verific, să mă conving dacă mai sunt apt 
pentru expediţii polare. Singur, în imperiul alb am putut asculta 
nestingherit vântul, pe fundalul valurilor de zăpadă care se pierd la 
orizont, sau să trăiesc la extrem atmosfera din paginile unei cărţi 
valoroase. Am perceput, spre exemplu, mai intens intriga umană, citind 
acolo, Othello de Shakespeare.  

– Una dintre expediţii s-a soldat cu un bilant tragic: un 
elicopter prăbuşit şi cinci vieţi pierdute. Momentele de răscruce 
aduc cu sine fiorii îndoielii? 

– A zecea mea intenţie polară trebuia să aiba loc, obligatoriu, în 
Antarctica, iar cea de-a 43-a expediţie rusă, la bordul spărgătorului de 
gheaţă „Akademik Fedorov”, a întregit şansa. În perioada 5 ianuarie-15 
iunie 1998, am parcurs mii de kilometri de-a lungul coastelor Antarcticii 
de Est, pătrunzând în cinci puncte din interiorul continentului. 

La întoarcere, am atins Gheţarul de şelf Lazarev, din Ţara Reginei 
Maud, 11ºE. Era noapte polară. Pe data de 31 mai 1998, orele 19, am 
plecat de pe nava Akademik Fedorov, cu elicopterul, în primul zbor spre 
Oaza Shirmacher, o fâşie îngustă de rocă, neacoperită de gheaţă, situată 
la aproape 95 km în interiorul continentului. Zborul nostru a fost lipsit de 
incidente. Am efectuat o săptămână de cercetări în Oaza Schirmacher. 
Foloseam lanternele. Aşa am parcurs mulţi kilometri în acest peisaj glaciar, 
unde deseori temperaturile scădeau sub -35°C. 

În dimineaţa zile de 1 iunie 1998, ora 9, după sute de zboruri efectuate 
în condiţiile dificile ale Antarcticii, elicopterul expediţiei a decolat cu cel de 
al doilea grup şi s-a prăbuşit după 800 m., pe bariera Gheţarului de şelf 
Lazarev. Prin radio ni s-a transmis această veste tragică. Nu puteam gândi 
decât că doar hazardul a făcut ca eu să nu mă aflu în elicopter.  

Întorşi pe coastă am aflat că cinci dintre coechipierii ruşi au murit şi alti 
patru au fost grav accidentaţi. Lesne de inteles că starea de spirit a întregii 
expediţii a fost profund afectată.  

– Ce conteaza mai mult pentru primul român ajuns la Polul Nord? 
Faima, amintirea, un vis rarisim implinit? 

– Pentru cei mai mulţi dintre concetățenii noștri, întinderile polare sunt 
aproape imposibil de atins. Acolo e doar… capătul lumii. După fiecare 
expediţie mă întorceam acasă cu dorinţa de a organiza o alta, care să mă 
conducă şi mai departe.  

TEODOR NEGOIŢĂ  
PRIMUL EXPLORATOR ROMÂN 

AJUNS LA POLUL NORD 

 

TEODOR NEGOIȚĂ, primul român care a atins Polul 
Nord, s-a născut la 27 septembrie 1947 în comuna Sascut, 
Bacău, și a decedat în martie 2011 la București. Absolvent al 
Facultății de Chimie Industrială din Iași (1974). A condus 
prima Stație română de cercetare și explorare din Antarctica 
(Stația Law-Racoviță), inaugurată în 2006. În 1994 a înființat 
Institutul Român de Cercetări Polare și în 1995 Fundația 
Antarctică Română. A publicat câteva zeci de cărți privind 
cercetările polare, precum și volume de literatură beletristi. 
Teodor Negoiță a fost distins de două ori cu cea mai înaltă 
decorație națională, „Steaua României”. 

 
 

Expediţia spre Pol s-a rezumat la muncă şi frig. Deşi nu pot spune că 
aveam o pregătire fizică perfectă, înaintând în marşurile noastre 
obositoare, am fost întotdeauna al doilea, după şeful expediţiei. Acum, 
privind în urmă, nu simt mare lucru, poate o nostalgie. A fost un dram de 
nebunie şi poate o boare de patriotism. Am iubit febril o pasiune... rece. 
Dorinţa de a cerceta m-a condus şi spre „petele albe”, zone menţionate pe 
hartă cu „unexplored”.  

Între timp continuam acea luptă acerbă cu necunoscutul din oameni şi 
mai ales cu indiferenţa, cu invidia. Polul a fost o deschidere. Acum mă simt 
obosit. Pot vorbi despre amintirea unui vis.  

– Oameni sau întâmplări ce fac diferenţa…  
– În echipă preferam oameni bine pregătiţi, iar recomandările se 

dovedeau de multe ori fundamentul alegerii. Includeam, de pildă, un 
cercetător bun care, întors acasă, avea datele de-a valorifica printr-o 
lucrare ştiinţifică, timpul petrecut. Un aspect esenţial l-a constituit 
unitatea echipei şi acomodarea fiecăruia la condiţiile dure pe care le 
impune viaţa în zonele polare. Caracterul, departe de civilizatie, 
devine o calitate de două ori mai importantă. 

Am depăşit numeroase momente critice, fie că am plecat în zbor 
de pe un versant de zăpadă, când m-am ales cu 25 de vânătăi, fie că 
a trebuit să traversez râuri glaciare cu apă până la gât. Odată am 
rămas 70 de ore blocat în furtună. Eram cu un geolog chinez în 
Peninsula Stornes din Antarctica. 

– Va defineşte pioneratul… Aţi fondat un Institut Român de 
Cercetări Polare, o fundaţie menită să atragă fonduri din donaţii, 
sponsorizări, granturi guvernamentale sau europene. Aţi evitat 
suprapunerea planurilor de cercetare, păstrând continuu contactul cu 
cercetătorii străini. Aţi făcut din Romania, până de curând un aderant 
aproape exlusiv onorific, unul dintre pionii importanţi şi implicaţi ai 
Tratatului Antarctic. Şi, nu în cele din urmă, aţi obţinut prin donaţie 
australiană o bază de cercetare în Antarctica, realitate cu care puţine 
țări se pot mândri. Cu toate acestea şi cu două tiluri onorifice la activ, 
în luna ianuarie a acestui an v-aţi văzut nevoit să „produceţi” un 
Memorandum cu semnături care să sensibilizeze şi financiar 
ministere, în scopul continuării activităţilor de cercetare. 

– S-au împlinit 24 de ani de când am iniţiat Primul Program Român de 
Cercetări Polare, iar în 1994 am înfiinţat Institutul Român de Cercetări 
Polare, după modelul occidental. Cum nu a existat  dorinţa din partea 
statului să-l încadrăm Academiei Române, sau ca institut naţional, el 
derulează până în prezent activitate privată. Asta înseamnă proiecte 
câstigate greu şi numai prin competiţie. Fundaţia Antarctică Română are 
rolul de a atrage noi fonduri. Pe alocuri am avut noroc. ASIROM Vienna 
Insurance Group ne-a rămas de exemplu fidel de 19 ani, ceea ce nu e 
puţin lucru. Adevărul e că institutul şi-a găsit recunoaşterea afară, pentru 
că noi ne-am axat în mare parte pe voluntariat. Acum coordonez un 
proiect european şi internaţional, cu evaluare externă, consorţiul a 12 ţări, 
câştigat în competiţia organizată de Fundaţia Europeană de Ştiinţă. Este 
un lucru rar ca românii să fie coordonatori. Este un vârf al cercetării 
noastre polare care trebuia recunoscut. Fundaţia este în prezent în 
proiectul european FP7 Aurora Borealis Icebreaker, cel mai mare 
spărgător de gheaţă din lume, care va putea explora tot timpul anului şi va 
fora până la 1.000 m. sub apa oceanului. Doresc ca românii să aibă 
posibilitatea să activeze pe această platformă de cercetare unică 
europeană. Acesta a fost motivul pentru care am propus înfiinţarea unui 
Program Naţional Polar Român printr-un Memorandum pe care îl vom 
înainta autorităţilor. Adresându-se tinerilor, acesta a fost semnat de 
personalitaţi ştiinţifice ieşene, de numeroşi studenţi. O geană de speranţă. 

 – Practic vorbind pentru cei încă sceptici, cu ce ne ajută o bază de 
cercetare în Antarctica? 

– La această întrebare nu se poate răspunde decât raportând ce fac 
alţii la ceea ce simţim noi. Opţiunea noastră pentru Antarctica este liberă. 
Cei „tari”, ţări mici sau mari, ştiu tot ce se întâmplă pe această planetă. 
Oamenii acestor ţări, diplomaţi, marinari, cercetători cu experienţă, ingineri, 
muncitori, oameni cu pregătire multidisciplinară, toţi sunt călăuziţi de spiritul 
de cunoaştere şi de competiţie, se simt puternici, pentru că pot studia la 
capătul lumii, reprezintă un steag, o comunitate ştiinţifică. Orice fel de 
cercetare în Antarctica este unică, deoarece nu poate fi făcută în altă parte 
a lumii. Şi, vă pot spune că, în ciuda depărtării, în Antarctica se face 
cercetare de cea mai înaltă calitate. Rezultatele ştiinţifice pot rezolva cu 
certitudine probleme globale. Antarctica este, după opinia, mea o altă 
Planetă. De ce să nu studiem şi noi acolo? Pe unii îi interesează bogăţiile, 
resursele Antarcticii şi Oceanului de Sud. Urmează pretenţiile teritoriale 
pentru sudul Planetei. Alţii scot bani frumoşi din industria turismului, 
industria popularelor filme de aventură, industria apei şi bioprospectările. 
La un moment dat şi pe noi ne-a interesat utilizarea microorganismelor din 
Antarctica în industrie. Avem chiar şi unele rezultate obţinute împreună cu 
prof. dr. Gabriela Bahrim şi doctoranzi. De ce este rău să fim co-părtaşi la 
cercetările polare mondiale? 

– Unele pasiuni se nasc si mor. Cele rarisime şi neancorate într-o 
societate cu viziuni superficiale se dovedesc cu atât mai efemere. De ce 
continuaţi? Un abandon n-ar fi fost mai convenabil? O altă ţară, altă 
echipă, alte fonduri şi în fine alte… aprecieri. 

– O pasiune puternică se stinge odată cu omul ce-o trăieşte. Faptul că 
provii dintr-o ţară cu o societate în derivă, cum este a noastră, nu e o 
scuză suficientă să-ţi pierzi simţul generozităţii. De ce continui? Am 
sentimentul că poate rămâne ceva în urma mea. E drept, nu mai am 
curajul de la 30 de ani, când lucrurile curgeau uşor. Nu mă pot gândi la un 
abandon tocmai acum când am acumulat o pregătire bună, ştiinţifică şi 
profesională. Mă consider un om norocos, îndatorat oarecum celor care nu 
au reuşit să trăiască lumea misterioasă şi încremenită a gheţurilor. Un 
abandon m-ar ucide. Să trăieşti fără planuri, fără un scop… Cu injustiţii 
depășite sau nu, nu am simţit că pot alege altă ţară. De ce? Simplu: nici un 
alt loc nu mi s-a părut mai frumos. Un romantic nu poate avea totul.  
 

                              Raluca SOFIAN-OLTEANU 
 

   (Realizat cu ani în urmă, interviul vede, abia acum, lumina tiparului) 
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CCRROONNIICCAA  IIDDEEIILLOORR  

Din vasta literatură memorialistică a 
ultimului sfert de secol, cartea de autor Aici 
Mircea Carp, să auzim numai de bine!1, scoasă 
de curând la Polirom, se distinge ca o realizare 
cu totul aparte, una ce umple un gol (nu doar 
tematic) în cultura memoriei noastre. Cei mai în 
vârstă își dau iute seama că titlul cărții repetă 
formula cu care autorul, pe atunci redactor la 
Europa Liberă, își începea și încheia emisiunile, 
totdeauna documentate, precise, întremătoare 
pentru cei din țara natală. Făcuse același lucru, 
ani  de-a rândul, și la Vocea Americii, calitate în 
care a venit de mai multe ori în România, făcând 
apoi relatări de o deplină acuratețe jurnalistică. 

L-am întâlnit de mai multe ori, în ocazii 
oarecum solemne, amândoi fiind participanți 
fideli la simpozioanele organizate, la Sighet, sub 
egida Fundației Academia Civică și cu sprijinul 
unor instituții germane de resort. Domnia sa a și 
prezidat una din secțiunile în care am evocat, în 
vara lui 2001, episodul ștefanian de la Iași, din 
1957, împreună cu alt coleg, scriitorul Dumitru 
Vacariu, implicat și el în sărbătorirea Marelui 
Ștefan la cinci secole de la înscăunare. Mi-a și 
trimis apoi un mesaj epistolar, în semn de 
solidaritate cu proiectul la care eram părtași 
amândoi, ca oameni de condei, așa-zicând, însă 
și în calitate de foști deținuți politici. 

Pentru cei care nu-i cunosc traseul biografic, 
reiau aici câteva date din prețiosul dicționar 
Victimele terorii comuniste, elaborat cu atâta 
devoțiune de un alt comiliton, Cicerone 
Ionițoiu2. „Născut la 28 ianuarie 1923, în 
comuna Gherla – Cluj. Ofițer de cavalerie 
(absolvent al colegiului „Nicolae Filipescu”), 
combatant pe ambele fronturi în cel de-al doilea 
război mondial. La 9 august 1946, a fost dat 
afară din armată. Arestat la 9 august 1947. A 
trecut prin penitenciarul Ministerului de Interne, 
Prefectura Poliției Capitalei și închisoarea 
Văcărești. Eliberat în decembrie 1947. În 
ianuarie 1948, știind că este iarăși căutat de 
Siguranță, a reușit să fugă, pe la Curtici, în 
Occident. A desfășurat o intensă activitate 
anticomunistă, devenind colaborator al postului 
de radio Europa liberă”3. 

memorie și discurs pozitiv: 
M I R C E A  C A R P  

Acolo, la München, unde a făcut jurnalism 
radiofonic, în ultima parte a carierei, ca om de 
bază, cum se spune, el le-a adresat mereu celor 
de „acasă” urarea preluată acum ca titlu al cărții 
sale de amintiri: „Să auzim numai de bine!” Era 
o urare cu tâlc, una cu substrat subversiv, dat 
fiind că ascultătorii din spaţiul carpato-danubian 
se aflau sub apăsarea unei dictaturi stând sub 
semn malefic. 

Acum trei lustri, autorul a mai publicat un 
volum de memorii, pe aceeași temă, Vocea 
Americii în România, cu o prefață de Adrian 
Marino, familiarizând publicul cu prima fază a 
activității sale în exil4. Între timp, el a putut afla, 
de la martori și din arhive, date noi, adesea 
șocante, despre lumea în care i-a fost dat să 
activeze, devenind el însuși actor, martor, 
memorialist interesat să-și comunice impresiile 
proprii despre oameni și evenimente, cu dorința 
de a contribui la mai buna cunoaștere a epocii. 
Adrian Marino, prefațatorul volumului din 1997, 
i-a făcut apoi, în Viața unui om singur (Polirom, 
2010), un portret de mare sensibilitate, la care 
jurnalistul se referă cu satisfacție amicală5. 

Noul volum de amintiri are un cuvânt 
înainte de Dinu Zamfirescu, coleg de 
generație și de exil, cu o prezență politică și 
culturală care îl recomanda pentru acel 
preambul explicativ. Pseudonimele folosite 
(Dan Mircescu la Washington, Mihai Șoimu 
la München) s-au bucurat, la timpul lor, de 
multă simpatie, ca semn de apreciere a ținutei 
profesionale a jurnalistului. 

Motivându-și demersul, Mircea Carp îl 
prezintă ca pe „o carte de amintiri, dar și de 
documente”, în care autorul descrie „o viață 
plină de speranțe, când eram tânăr, o viață 
continuată cu deziluzii și neîmpliniri, în țara mea 
ocupată de sovietici și comuniști români. Un 
nou început de viață, în Europa frământată încă 
de urmările unui război, în care au murit 
milioane de soldați, dar și civili din afara 
frontului, civili omorâți în lagăre de 
concentrare – Auschwitz, Katyn, în 
Transnistria – sau în teritoriile ocupate de 
naziști și de sovietici” (p. 13).  

Este schița dramatică a unei epoci, în care 
autorul a fost silit să trăiască, să lupte, să-i 
îndemne și pe alții la demnitate și civism, sub 
semnul acelui salutul de la Europa liberă, „să 
auzim numai de bine!” Autorul nu e un naiv, ci 
un patriot cu fibră misionară, care înțelege că 
binele se cuvine proclamat cu aplomb. 
Comentând cele peste patru decenii de jurnalism 
radiofonic, el constată că „în toți acești ani, atât 
în viața mea particulară, cât și în cea 
profesională, am avut prilejul să aud și de bine, 
și de rău, însă niciodată nu mi-am pierdut 
încrederea că, până la urmă, binele învinge 
întotdeauna răul. Sunt convins că și în țară, în 
aceste timpuri grele, în care apare această carte, 
vom auzi într-adevăr numai de bine” (p. 14). Nu 
se poate o concluzie mai tonică și mai în acord 
cu biografia autorului. 

Întâlnirile noastre, la Memorial Sighet, la 
Iași (cu ocazia lansării primului volum de 
amintiri) sau pe calea scrisului, întăresc impresia 
că Mircea Carp aparține acelei categorii de 
români care știu să-și onoreze națiunea, fiind 
mereu în acord cu rosturile ei cele mai înalte. 
Cartea pe care o pune acum la îndemâna oricui, 
în plină criză, e un dar prețios, prin tot ce conține 
ca date, evenimente, figuri, cât și prin concluzia 
mereu prezentă că binele e prevalent și trebuie 
să triumfe și în spațiul românesc. Ofițerul de 
cavalerie, combatant pe ambele fronturi, până la 
capăt, a rămas un cavaler și a făcut din 
cavalerism o normă de conduită pentru cei din 
jur. O fotografie reprodusă în carte (p. 102) îl 
prezintă pe Vlad Brusescu și alți doi colegi, 
primul fiindu-mi bine cunoscut prin inegalabila 
lui prestanță din lagărul de la Salcia, evocat apoi, 
cu atâta simpatie, de Florin Pavlovici, în Tortura 
pe înțelesul tuturor.  

Mircea Carp i-a și schițat un portret amical, 
în carte, unul absolut memorabil (p. 286-288) 
și în deplin acord cu cel cunoscut din cartea lui 
Florin Pavlovici (p. 299). 

Însemnările de ordin personal, subiectiv, 
se amestecă cu cele de caracter istoric, într-o 
combinație greu de stabilit. Pe coperta 
volumului, ca element decorativ, însă și ca 
precizare „tehnică”, stă înscrisă în cerc 
mențiunea Amintiri și documente. O treime 
din volum comportă însă mai deschis acest 
caracter, definit anume ca portrete și 
documente, cu excerpte despre autor văzut de 
alții, interviuri, reportaje.  

E o carte de minte și inimă, una plină de 
informații precise și de judecăți bine cumpănite, 
în spiritul unui jurnalism de bună factură, așa 
cum se mai practica acesta, după război, în 
lumea liberă. Autorul face mărturisiri în nume 
propriu, dar și ca reprezentant al unei generații 
cu destin aparte, pe fundalul marilor războaie și 
al luptei pentru triumful democrației. Faptul că o 
dedică fiului său, Mihai, ajuns diplomat 
american, cu activități importante și în țara 
tatălui, e semnificativ pentru spiritul în care 
Mircea Carp a dorit să-și comunice ideile, 
avatarurile, experiențele traversate.  

E un caz fericit de bună continuitate, de 
împletire salutară a destinului său cu destinul 
unui neam supus la grele încercări. 

 
Alexandru ZUB 

  

••  
 

1 Mircea Carp, Aici Mircea Carp, să auzim 
numai de bine!, Cuvânt înainte de Dinu 
Zamfirescu, volum îngrijit de Veronica Nanu și 
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comuniste: arestați, torturați, întemnițați, 
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Scris, 2002, p. 40. 

3 Ibidem. 
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România, Iași, Polirom, 1997. 
5 Asupra muncii sale de jurnalist, cf. Dr. Ion 

Manea (ed.), Români în știința și cultura 
occidentală, enciclopedie, Paris, 1992, p. 50-51; 
Florin Manolescu, Enciclopedia exilului literar 
românesc, 1945-1989, București, Compania, 
2003, p. 131-132. 

întâlniri de destin 

O  neobișnuită forță lirică proba Aron Cotruș, 
capabil de imagini puternice, grandioase, 
caracterizate printr-o violență stilistică extraordinară. 
Poet și ziarist, se născuse în Transilvania, în 
localitatea Hașag (Sibiu), în ziua de 2 ianuarie 1891, 
decedând la Los Angeles (SUA), în ziua de 1 
noiembrie 1961. Fiu de preot, a avut o viață 
tumultuoasă, fiind (printre altele) ziarist și atașat de 
presă la ambasadele României din Varșovia, 
Roma, Lisabona, Madrid. Autor a mai multor 
plachete și volume de versuri, Aron Cotruș și-a 
creat propriu-i stil, extrem de personal, de inspirație 
socială, contestatară. 

Deși nu a fost înregimentat în mod oficial 
legionarismului, simpatiile sale mergeau în mod 
evident către Extrema-Dreaptă, fiind considerat de 
către adepții lui Corneliu Zelea Codreanu, ca unul 
dintre marii poeți legionari. În perioada 1940-1941, 
Aron Cotruș a fost redactor al revistei „Frăția de 
Cruce”, iar după desțărarea sa, a devenit unul dintre 
apropiații exilului politic legionar. 

O ideologie milenaristă (precum se prezenta a fi 
legionarismul), care-și propunea distrugerea vestigiilor 
lumii vechi, capitaliste, dar și anihilarea pericolului 
comunist, nu putea să nu se simtă în mod evident 
compatibilă, cu puternica forță negatoare care se 
degaja din lirica lui Cotruș. Sumbru, violent, exploziv, 
lipsit de orice inhibiție formală, Cotruș ar fi putut fi 
Tirteul modern pe care Legiunea îl căuta, deși, în 
acest sens, autoritatea implicată propagandistic a lui 
Radu Gyr, era greu a fi depășită.  

Dar chiar și în aceste condiții, legionarii și l-au 
revendicat ca poet, în acest sens, Traian Popescu, 
scriind (referindu-se la poeziile liricului ardelean): „Le 
citeam în ședințele de cuib și nu exagerez afirmând 
că aceste lecturi ne-au dat răbdarea și tăria de a 
suporta umilințele și chinurile morale ale prigoanelor 
dezlănțuite de neromâni, împotriva Căpitanului, a elitei 
Legionare, a tuturor legionarilor și încrederea deplină 
în victoria Mișcării”. Gustul pentru gigantismul 
expresiv, explozie sufletească, revoltă demolatoare, 
individualizaseră încă dela început, poeziile lui Cotruș, 
dând senzația că tot ce era grațios, fragil, efemer, era 
sortit din start dispariției. Poetul se dorea exponentul 
unei revolte universale, care ar fi curățat societatea de 
tot ce era parazitar și impur, spre eliberarea deplină a 
mulțimilor de anonimi persecutați. Dar, de fiecare 
dată, din rândurile acestor dezmoșteniți ai sorții, se 
ridicau chipurile crunte ale unor personalități 
exponențiale, înveștmântate parcă în fulgere. Poetul 
ar fi consemnat în mod periodic aceste momente-
limită, care, nu o dată, aveau darul de a modifica 
mersul aparent inexorabil al istoriei. „Ionii” istoriei 
românilor, apar ca niște arhangheli răzbunători, ai 
unui nesfârșit șir de suferințe și nedreptăți istorice.   

 Corabia Verde (1939) este nu numai o poezie 
pro-legionară  manifestă, ci și un omagiu postum, 
adresat lui Corneliu Zelea Codreanu, asasinat cu 
numai un an înainte, de către regimul regelui Carol al 
II-lea. Atmosfera e dramatică, de o tensiune extremă, 
întunecată, vag luminată de câte un fulger. Ne 
gândim la tablourile lui Aivazovski și la mările sale 
agitate de explozii dantești. Spiritul lui Codreanu e 
viu, chiar dacă nevăzut, iar corul de orații, seamănă 
cu unul antic, în cadrul căruia, devotații partizani ai 
liderului dispărut, fac zid în jurul memoriei acestuia: 
„Corabia se frământă și se răsucește/ în lupta cu 
valurile ce-o izbesc tâlhărește/ Și apele cresc ca din 
hău năzdrăvane/ Căpitane, căpitane, căpitane”. 
Moștenirea spiritului de sacrificiu codrenist, pare că 
se dovedește mai puternică decât orice provocare a 
unui prezent vitreg, cu totul ostil naționaliștilor radicali. 
Fondatorul legionarismului, reușise să insufle 
partizanilor săi un soi de dispreț metafizic față de 
orice constrângeri, persecuții sau amenințări, iar Aron 
Cotruș nu ezită să-l consemneze în stilu-i 
caracteristic, care poartă pecetea energiei sale 
stilistice greu de stăvilit: „Gata cu toții să murim în 
picioare/ pe marea aceasta ce crâncen ne doare/ 
spargem talazuri, înfrîngem bulboane/ cu gândul la 
tine, o căpitane”. Anticomunismul lui Cotruș era 
caracteristic structurii sale speciale, ostilitatea față de 
URSS fiind vizibilă încă din anul 1938, când poetul 
publicase poemul-pamflet intitulat Peste prăpăstii de 
provincie. Exilul i-a amplificat ura originară față de 
ideologia comunistă, întreaga-i activitate derulată în 
rândurile diasporei românești, fiind exemplară în 
această privință. O poezie intitulată Cântecul libertății, 
e semnificativă pentru patosul anticomunist al lui 
Cotruș, ura sa viscerală față de Uniunea Sovietică 
căpătând proporții neobișnuite. O armată de 
adevărați cruciați pornește într-un marș viforos către 
întinderile nesfârșite ale patriei sovietelor, cu dorința 
de a elibera popoarele aflate sub robia roșie. 
Atmosfera e infernală, aproape suprarealistă, figurile 
celor care conduc URSS, neavând nimic omenesc, 
tonurile negre fiind radicale. 

SUMBRU ȘI 
TELURIC:  

ARON COTRUȘ 
 

Aron Cotruș pomenește despre căpcăuni și 
strigoi atunci când se referă la aceștia, emoțiile îl 
copleșesc, identificându-se cu o extraordinară 
energie a urii. O ură  care este argumentată pe fond, 
chiar dacă se pot discuta nuanțele  în care aceasta 
se manifestă. Pe lângă marele său talent poetic, 
Cotruș era și un inspirat pamfletar, care reușea (tot 
prin intermediul versurilor) să schițeze șarje stilistice 
extrem de percutante. Luptătorii anticomuniști reuniți 
într-o uriașă armată răzbunătoare, par a semnifica 
toate forțele luminoase și creștine ale unei Europe 
decisă a alunga pentru totdeauna dela fruntariile 
sale, pericolul comunismului ateu. Starea de revoltă  
permanentă capătă în plan liric accente hiperbolice 
cu adevărat remarcabile, aspect detectabil și în alte 
creații poetice ale lui Cotruș. Într-un alt context, 
Cotruș creionează imaginea celor umiliți și 
nedreptățiți, gata să-și răzbune suferințele provocate 
de către pletora de stăpâni mișelnici, trufași, care nu 
mai au nimic omenesc în conduita lor. E o revoltă 
mocnită, cutremurătoare, aerul pare că se încarcă 
brusc de electricitate și ne-am aștepta din clipă în 
clipă să explodeze cerurile, ca la erupția unui vulcan 
înspăimântător. Răzbunătorii nu mai seamănă nici ei 
a ființe omenești, ci, mai curând,  sunt stări de spirit, 
arhetipuri, spaime bolborositoare, fuioare de energii 
negative, gheme de ură și de deznădejde, care se 
rostogolesc precum bulgării de zăpadă din înalturile 
blestemate, pentru a se reuni în ample avalanșe, 
care vor nărui și înghiți totul în jur. Pumnii încleștați 
către norii zdrențuiți, par niște sulițe, sau poate, lănci 
de oțel gata să lovească, să împungă, să 
zdrobească... Umiliții de ieri, sunt gata să devină 
adevărați arhangheli răzbunători, sentimentul de milă 
fiind absent... Nu poate exista niciun fel de înțelegere 
pentru împilatorii aceștia tenebroși, cu înfățișari 
demonice, cărora boturile și fălcile le vor fi terciuite în 
curând... Aron Cotruș picta cu tușe colosale, de o 
incredibilă forță, pe cât de sugestive, pe atât de 
emoționante.. Rar există în lirica românească un 
asemenea spectacol urieșesc, deconcertant... 

 

 

Cristian SANDACHE 
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Am remarcat de asemenea şi folosirea frecventă a lui ce în loc de pe 
care şi a lui a pentru toate formele de tipul a, al, ai, ale, pe care le-am 
îndreptat spre uşurarea lecturii.” Mă opresc aici cu citatul, mărturia asupra 
detaliilor dezastrului continuând în acelaşi stil împotmolit şi, pe alocuri, 
agramat. Înlocuind în textul editat locuţiuni conjuncţionale sau adverbiale cu 
ceea ce i se pare d-sale că ar fi corespondentele actuale, înlocuind relativul 
ce cu sintagma pe care şi renunţând la articolul posesiv invariabil a (marcă 
specifică a tradiţiei literare moldoveneşti până la Eminescu!) cu formele 
actuale a, al, ai, ale, editorul, departe de a „uşura lectura”, nu face altceva 
decât să înstrăineze textul faţă de propria esenţă şi faţă de cititori. Alte 
„modificări operate”, în sensul modernizării, sunt socotite de editorul 
improvizat ca fiind de natură „strict ortografică”, ele afectând în realitate fapte 
de fonetică istorică, mai precis variante de adaptare ale unor neologisme 
(ritorică, direguitoare, erminevtică, aligoric, haldei, hronologie, haracter, 
inciclopedie) sau forme vechi de adaptare a unor nume proprii (Moisi, 
Ezekiel, Fest, Nicea). Sunt de asemenea „actualizate” forme de  plural mai 
vechi, în uz în epoca lui Scriban sau, poate, doar în idiolectul personal al 
acestuia, care nu ar fi pus, oricum, probleme de înţelegere pentru cititorul 
actual: metodul, extremuri, frasul, periodul, analisul, verburi, boale, şcoale, 
jurământuri, tropuri, epitete, roduri, explicări. Editorul a mai „renunţat” de 
asemenea şi la pre  şi dupre în favoarea lui pe şi a lui după, eliminând 
deopotrivă şi formele flexionare vechi ale relativului (carele, carea, carii) în 
favoarea invariabilului actual care. În felul său obscur de a se exprima, 
cărturarului de ocazie ne informează că nu a lăsat intacte nici paradigmele 
conjugării verbale, aşa cum funcţionau ele în scrisul literar de la jumătatea 
secolului al XIX-lea, înlocuind de exemplu sintagme precum: el au lăsat  cu el 
a lăsat, ei a făcut cu ei au făcut, s-au zis cu s-a zis, să ţie cu să ţină, se 
sloboade cu se slobozesc, a se ţinea cu a se ţine, se repoartă cu se 
raportează, se trătează cu se tratează. Nu doar specialistul care ar dori să 
extragă, dintr-o ediţie publicată sub auspicii universitare, exemple pentru a 
ilustra evoluţia normei literare, ci şi cititorul avizat în general se poate întreba 
ce a mai rămas din Filaret Scriban după trecerea acestui taifun demolator şi 
dacă nu cumva textul a devenit „opera” editorilor! 

Nici prestigioasa editură Humanitas nu a fost ocolită de neşansa de 
a se asocia unei iniţiative eşuate din punct de vedere filologic. Este 
vorba, de data aceasta, despre reeditarea unei opere a lui Titu 
Maiorescu, „făptuitorul” fiind un cunoscut istoric5. Din Nota asupra 
ediţiei, aflăm că „în transcrierea textelor am respectat normele 
ortografice încă în vigoare ale limbii române, cu ajustările de rigoare în 
cazul faptelor de limbă, de grafie” (p. 7). După cum se vede, istoricul 
editor consideră că faptele de limbă sunt totuna cu cele de grafie, aşa 
încât se apuce să „ajusteze” în mod arbitrar limba lui Titu Maiorescu. Din 
lista indistinctă propusă de dl. Neagoe, reţinem câteva clase de erori 
filologice. Aprobăm desigur, adaptările ortografice justificate, de tipul: 
constiencioasă, aceeaş, iarăş, comerciu, oficer, cas, totuş, monarchie, 
înlocuite, corect, cu conştiincioasă, aceeaşi, iarăşi, comerţ, ofiţer, caz, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

totuşi, monarhie, întrucât este vorba evident, de simple grafii. 
Aberantă, nejustificată şi contraproductivă este însă „corectarea” limbii 
lui Titu Maiorescu în ceea ce priveşte pronunţia reală sau forma 
cuvintelor. De exemplu, cuvinte precum biurou, biurocraţie, apreţiere, 
limbagiu, gendarmerie, congediu, budget, designat, princip, fantasie, 
hereditate, anahronism, preponderant, a dirige, a procede, care 
reprezintă fapte de pronunţie, forme curente în epocă a unor 
neologisme adaptate ulterior în mod diferit, trebuiau păstrate ca atare, 
şi nu înlocuite cu corespondentele lor actuale (birou, birocraţie, 
apreciere, limbaj, jandarmerie, concediu, buget, desemnat, princip, 
fantezie, ereditate, anacronism, preponderent, a dirija, a preoceda). 
Păstrate ar fi trebuit să fie şi unele forme de plural preferate de 
Maiorescu dar diferite de cele de astăzi, precum centruri, colegiuri, 
strade, şcoale, eclipsuri, memoare, nefericit subtituite prin centre, 
colegii, străzi, şcoli, eclipse, memorii. Nici formele verbale precum 
achitează, trimete nu trebuiau „adaptate” (achită, trimite), la fel ca şi 
formele verbale iotacizate să rămâie, să vie, încă larg răspândite în 
scrisul literar al secolului al XIX-lea. Denaturarea textului originar al lui 
Maiorescu prin decizia arbitrară a editorului afectează şi aspectul 
sonor regional sau popular al unor cuvinte, specific, adesea, multor 
autori ai epocii; unităţi precum nomol, împregiurări, adecă, saltar, 
sumeţ, totdeodată, nedomirire au fost substituite de editor prin formele 
lor „literarizate” semeţ, adică, sertar, semeţ, totodată, nedumerire. 

Supărătoare sunt şi actualizările de tipul administraţie, constituţie, 
în loc de administraţiune, constituţiune sau, invers, acţiune şi 
chestiune, în loc de acţie şi chestie, cum obişnuiau să scrie şi să 
rostească Maiorescu şi contemporanii săi. O pierdere din substanţa 
specifică a idiolectului maiorescian o reprezintă şi „corectarea” de 
către editorul nostru a unor latinisme forjate de ardeleni, remanente şi 
în scrisul reformatorului pe baze raţionale a limbii literare care a fost 
Titu Maiorescu: predomnire (înlocuit cu predominare), aspirare 
(înlocuit cu aspiraţie), fundatore (înlocuit cu fondator), preferit  (înlocuit 
cu preferat), rezolvire  (înlocuit cu rezolvare), declarare  (înlocuit cu 
declaraţie), simţimînt  (înlocuit cu simţămînt). Din lista de lucrări a 
istoricului Stelian Neagoe aflăm că acesta a mai editat texte de Carol I, 
Ion Gh. Duca, Constantin Argetoianu, Raoul Bossy, Alexandru 
Marghiloman, Ion Nistor. Dacă şi respectivele ediţii au fost alcătuite 
după aceleaşi „principii”, nu ne rămâne decât să regretăm şi să 
deplângem inutila risipă de energie. Cât de simplu ar fi fost pentru dl. 
Stelian Neagoe dacă ar fi preluat, pur şi simplu, regulile de transcriere 
ale textelor maioresciene formulate de Domnica Filimon-Stoicescu 
încă din 1967, cu ocazia re-editării celor două volume de Critice! 

 
 

Nu mă voi referi în acest articol la problemele şi dificultăţile filologiei 
româneşti, ci aş dori să insist asupra unui fenomen destul de îngrijorător, şi 
anume inundarea pieţii de carte de aşa-zise ediţii de texte vechi, alcătuite 
fără profesionalism şi deci, nocive. Efectele pe termen lung ale acestui 
fenomen necontrolat pot fi destul de grave şi ţin de pervertirea gustului 
cititorilor, de sporirea gradului de incultură şi, în caz extrem, de daune 
considerabile aduse sentimentului identitar, în măsura în care acesta se 
întemeiază pe imensul mecanism organic pe care îl numim cultura scrisă 
naţională. Pentru a putea identifica şi formula erorile şi abuzurile săvârşite cu 
ocazia ediţiilor de texte pe care le putem numi „pirat” sau „ilegitime”, voi 
formula mai întâi câteva principii (universale) de bun simţ, care ar trebui să 
guverneze realizarea oricărei ediţii de text corecte: 

1. Ediţiile unor texte (mai) vechi ale unei culturi naţionale sunt necesare 
nu doar pentru specialişti, ci şi pentru publicul larg în general. 

2. Autenticitatea primară a textului, aşa cum se prezintă aceasta în 
manuscrisul original sau în ediţia princeps, trebuie integral conservată. 
Această autenticitate priveşte toate nivelurile structurale ale limbii în 
cauză, adică faptele de limbă şi stil specifice, de natură fonetică, 
morfologică, lexical-semantică, frazeologică, sintactică şi stilistică. 
Fonetismele, formele verbale şi nominale, unităţile lexicale, topica 
propoziţiei şi a frazei trebuie conservate scrupulos, chiar dacă au 
caracter regional, dialectal, arhaic sau personal. 

3. În limitele de mai sus, textul prelucrat ştiinţific trebuie făcut cât mai 
abordabil şi mai inteligibil cititorilor contemporani, atât specialiştilor, cât şi 
cititorilor „obişnuiţi”. 

Editarea unui text românesc (mai) vechi implică aşadar responsabilitate. 
„Critica de text”, pentru a folosi o sintagmă puţin uzitată astăzi şi greşit 
înţeleasă chiar de unii filologi de bună credinţă, este o operaţie de 
interpretare primară a textului editat. Pe baza principiilor de mai sus, editorul 
avizat găseşte întotdeauna calea de mijloc între transliterarea servilă şi, în 
fond, abuzivă, pe de o parte, şii arhaizarea forţată sau modernizarea până la 
desfigurare a originalului, pe de altă parte. 

În cazul culturii româneşti, singurele intervenţii admise în texte sunt cele 
de natură ortografică (folosirea cratimei, a apostrofului, separarea unităţilor 
lexicale minimale etc.) şi de punctuaţie (scrierea cu majusculă sau cu 
minusculă, folosirea punctului, a virgulei etc.) Transpunerea dintr-un sistem 
de scriere (cum ar fi cel vechi chirilic sau cele de tranziţie din secolul al 
XIX-lea) în altul (cel actual) este legitimă numai cu condiţia respectării 
acestui principiu. Modificarea formei unui cuvânt (de exemplu actualul pe în 
locul vechiului pre, pluralul actual mâini în locul formelor mai vechi şi/sau 
regionale mâni  sau mânuri, formele actuale constituţie şi principiu în locul 
celor mai vechi constituţiune sau prinţip), înlocuirea unor cuvinte prin 
sinonimele lor „actuale” (precum actualele război, independenţă, acuzaţie, 
teolog în loc de răzbel, neatârnare, pârâ, bogoslov) sau „ajustări” sintactice 
(precum nimeni nu se poate împăca cu soarta sa în loc de, original: nimeni 
cu a lui soartă a se împăca poate) reprezintă „infracţiuni” filologice grave, 
care trebuiesc considerate mutilări ale textului. În comparaţie cu aceste 
forme majore de pervertire şi desfigurare a textului original, greşelile de tipar, 
transcripţiile eronate ale citatelor în limbi străine, inclusiv în latină sau greacă, 
pot părea scăpări inofensive! 

Mutilarea expresiei originale nu îi afectează doar pe filologii şi pe 
lingviştii care nu pot folosi pentru studiile lor „ediţiile” respective, ci afectează, 
o repet, esenţa însăşi a culturii scrise. Un text astfel contrafăcut este pentru 
toţi „consumatorii” la fel de nociv ca şi un aliment sau un aparat casnic 
contrafăcute.  unii care sunt de părere că „impostura nu doare”, dar, de fapt, 
pe termen lung, efectele acesteia sunt dezastruoase. Afirm că impostura 
filologică este şi ea una din cauzele (chiar dacă indirecte!) ale degradării prin 
infantilizare, sărăcire, vulgarizare şi stereotipizare a nivelului de exprimare a 
multora din „vorbitorii” care ocupă scena publică.  

Tipologia nepriceperii editoriale este diversă şi fluidă. Potrivit intenţiilor 
enunţate în titlu, în cele câteva analize de caz de mai jos mă voi ocupa de 
două categorii oarecum diferite. Prima categorie cuprinde ediţii de text mai 
mult sau mai puţin „inocente”, izvorâte din dorinţa de câştig facil, drapată 
uneori, când este vorba despre texte bisericeşti vechi, în hainele înşelătoare 
ale „evlaviei” şi ale „generozităţii” parohiale şi prevăzute, deseori, cu 
„binecuvântarea” unui ierarh. Ediţiile de text din a doua categorie sunt mult 
mai nocive, deoarece sunt girate de edituri prestigioase şi semnate de 
persoane al căror tillu universitar le conferă o aparentă onorabilitate din 
punct de vedere ştiinţific. 

Director şi, probabil, proprietar a Editurii „Pelerinul român” cu sediul în 
Oradea, diaconul Gheorghe Băbuţ pare, în felul său, un campion al hărniciei 
editoriale „pioase” şi, probabil, lucrative. Cu o energie de invidiat, dl. 
Gheorghe Băbuţ a tipărit, în ultimele două decenii, numeroase texte 
româneşti vechi, unele dintre ele de importanţă capitală, cum ar fi 
Îndreptarea legii, una dintre primele pravile (prescripţii de drept canonic şi 
civil) tipărite în limba română1. Cu superbia infantilă a neofitului, editorul 
orădean ţine să îşi descrie cu precizie isprava, scriind chiar pe pagina 
de gardă că vechea tipăritură românească a fost „culeasă, aranjată, 
stilizată şi pusă pe limbajul nou literar de diaconul Gheorghe Băbuţ”. De 
acelaşi tratament „actualizator” se bucură şi una dintre tipăriturile 
importante ale lui Antim Ivireanul. 

Lipsită, ca toate textele tipărite de editorul orădean, de orice 
indicaţie despre normele de transcriere din grafia chirilică în cea 
actuală, această ediţie face explicită, chiar pe pagina de gardă, mândria 
„patriotică” a acestuia2. 

Continuăm „studiile de caz” prin prezentarea unei relativ recente 
publicaţii din aceeaşi sferă parohial-lucrativă3, în care bunele intenţii 
şi grija „evlavioasă” pentru nivelul de înţelegere al potenţialilor cititori 
sunt corupte de lacunele grave în pregătirea filologică a editorului. 

Într-o sumară „notiţă editorială şi bibliografie”, editorul îşi descrie cu o 
nonşalanţă inconştientă un modus operandi sui generis: „Alcătuind această 
ediţie a Mărgăritarelor, ne-am folosit de tălmăcirea lui Radu şi Şerban 
Greceanu din 1691 şi de aceea din 1872 a lui Neofit Scriban. Textele ce ne 
stau înainte au fost împodobite cu tîlcuirile citatelor scripturistice pe care le 
cuprind, în dorinţa de a le lumina pe deplin înţelesurile. De asemenea, ele au 
fost revizuite în întregime în ceea ce priveşte gramatica şi vocabularul” (p. 5). 
Detalii despre felul în care editorul a procedat pentru a „lumina pe deplin 
înţelesurile” şi despre cum a „revizuit în întregime gramatica şi vocabularul” 
nu primim, aşa încât nu ne rămâne decât să punem în paralel transcrierea  

 

mea după ediţia originală a Mărgăritarelor, operă a Fraţilor Radu şi Şerban 
Greceanu, tipărită la Snagov în anul 1691, şi varianta „îmbunătăţită” a editorului 
nostru. Cu italice am marcat în textul d-lui Stuparu inovaţiile sale. Erorile de 
punctuaţie îi aparţin de asemenea. 
 

Cuvînt al doilea a celui întru sfinţi părintele nostru,  
a lui Ioan Zlatoust 

Pentru frumusêţea muierilor. Blagoslovêşte, părinte! 
Acela ce va să ia muiare pre lêge trebuiaşte întîiu să citească pravilile 

carele au scris Apostolul Pavel, pentru ca să afle ce i să cade să facă. 
Căci, cînd să va întîmpla muiarea ce va lua să fie rea, ocărîtoare şi beţivă 
şi plină de fără de minte şi alte răutăţi să aibă, şi numai o răutate de 
acêstea de va avea, mai vîrtos preacurvă să fie, trebuiaşte să o desparţi şi 
să iai alta, că vei avea multă cheltuială şi nevoie. Dirept acêia, în tot chipul 
[6v] fă ca să iai muiare bună, smerită şi înţeleaptă şi ascultătoare. Că, de 
vei vrea să cumperi casă bună, au robi, cerci cu nevoinţă pre aceia carii îi 
vînd şi pre aceia carii i-au avut mai-nainte, însă de ale casii dichise, iară 
de a robilor sănătate şi bărbăţie şi de voia sufletului cerci” 

(Transcriere E.M., după originalul de la 1691) 
 

Cuvîntul al doilea al celui întru sfinţi părintele nostru  
Ioan Hrisostomul 

Pentru frumuseţea femeilor 
Blagosloveşte, părinte! 
Cel ce voieşte să-şi ia femeie după lege, trebuie mai întîi să citească 

legiuirile pe care le-a scris Apostolul Pavel, ca să afle ce trebuie să facă. 
Căci – cînd se va întîmpla ca femeia pe care o ia să fie rea, ocărîtoare, 
beţivă şi fără minte; şi să aibă şi alte răutăţi (şi chiar numai o răutate dintre 
acestea de va avea), iar mai ales să fie prea-curvă – trebuie să o desparţi 
[dela tine] fără să iei alta, lucru care cere multă cheltuială şi nevoie. Drept 
aceea, fă în tot chipul să iei femeie bună, smerită, înţeleaptă şi 
ascultătoare. Căci, de vei vrea să cumperi casă bună sau robi, îi cerci 
cu nevoinţă pe aceia care îi vînd şi pe aceia care i-au avut mai-nainte; 
cerci de ale casei dichise, şi de a robilor sănătate şi bărbăţie şi de voia 
sufletului lor. 

(Versiune modificată a lui Florin Stuparu, p. 20) 
 

 

Lăsăm pe seama cititorului să judece oportunitatea şi calitatea 
„îmbunătăţirilor”, de dragul cărora a fost sacrificată autenticitatea 
primară a textului. 

Dacă aceste două cazuri pot fi considerate „nevinovate” într-o 
oarecare măsură, deoarece textele au fost publicate în edituri de mâna a 
doua, pentru un public mai mult sau mai puţin parohial, socotit de editori 
nepregătit sau neînstare să recepteze „parfumul” originar al textelor vechi, vom 
lua acum în discuţie alte trei cazuri care, dat fiind prestigiul editurilor unde au 
apărut şi autoritatea oficială a editorilor, persoane aparţinând mediilor academice, 
sunt mai grave prin forţa de impact negativ pe care o exercită. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Într-o colecţie intitulată «Excellentia» a Universităţii ieşene, 

coordonată de unul dintre prorectori şi gândită ca un spaţiu de recuperare 
a tradiţiei ştiinţifice locale, a apărut relativ recent o ediţie a principalelor 
scrieri teologice ale lui Filaret Scriban (1811-1873), fost profesor, decan şi 
rector la respectiva Universitate4. Este vorba despre lucrările Legea 
creştinească sau teologia morală pe scurt, tipărită la Iaşi în anul 1855 (în 
ediţia de faţă datarea, pe frontispiciul reprodus la p. 81, este greşită: 
1856) şi Sfinţita hermeneutică sau ştiinţa de a înţelege şi a explica Sfânta 
Scriptură, Iaşi, 1856. Intenţia lăudabilă a editorilor de a re-pune în 
circulaţie o operă considerată fondatoare a tradiţiei teologice ieşene a fost 
zădărnicită prin lipsa totală de profesionalism în transpunerea textului din 
chirilica epocii în (orto)grafia actuală. Cinstirea înaintaşilor nu se poate 
face cu materiale falsificate! De fapt, cititorul ar fi trebuit avertizat că va 
avea în faţă nu creaţia originară a lui Filaret Scriban, ci o prelucrare total 
nouă a editorilor, un fel de traducere din „limba Scriban” în „limba 
teologică actuală”. 

Avem de a face deopotrivă cu un act de impietate faţă de autorul 
editat şi cu o ofensă la adresa cititorului potenţial. Cum altcumva decât 
impietate putem denumi mutilarea masivă a creaţiei unui autor care nu se 
mai poate apăra în faţa „binevoitorilor” săi editori?!! Şi ce altceva decât o 
ofensă este presupunerea implicită că cititorii potenţiali, oameni instruiţi, 
nu ar fi în stare să înţeleagă în autenticitatea lui un text românesc vechi 
de 160 de ani?!! Oameni ai Bisericii, editorii par să nu fi aflat că există şi 
un fel de smerenie a filologului, izvorâtă din convingerea că cititorii săi 
sunt întotdeauna mai inteligenţi decât neînsemnata lui fiinţă lumească. 

Într-o Notă asupra ediţiei (p. 77-79), redactată destul de confuz şi 
semnată de Iulian Moga, vorbind despre „micile stângăcii în exprimare, 
precum şi în scrierea diferită uneori a unuia şi aceluiaşi tip de cuvânt, 
datorate insuficienţei unor norme academice bine conturate”, despre 
„limba utilizată de Filaret Scriban ... plină de arhaisme şi de uzanţe care 
pe alocuri o fac dificil de înţeles”, evocînd pompos şi „logica discursivă 
actuală”, autorul dovedeşte că este total lipsit de cea mai elementară 
pregătire filologico-lingvistică şi că nu înţelege nimic din dinamica 
istorică a limbii înaintaşilor săi. 

Ca într-o cunoscută povestire de Edgar Allan Poe, substituindu-se fraudulos 
medicului legist, criminalul dement îşi descrie cu aplomb crima, sub forma unui 
buletin medico-legal: „Lectura iniţială a lucrărilor a fost îngreunată pe de altă 
parte nu doar de utilizarea excesivă a virgulelor pentru a marca intonaţia şi 
micile pauze din cadrul propoziţiei sau cel al frazei, ci şi de anumite expresii 
care au trebuit modificate pentru ca enunţul să poată avea înţeles pentru 
cititorul contemporan: cu privire la, în loc de în privire către, aceasta pentru 
că pentru căci fiindcă, întrucât pentru că adică, alteori pentru altele ori şi a 
învăţa drept pentru a îndrepta drept. 

EDITAREA DE TEXTE ROMÂNEŞTI VECHI,  
ÎNTRE  COROPCĂREALA  LUCRATIVĂ  
Ş I   I M PO S T U R A   „ A C AD EM I CĂ ”  
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În final mă voi referi pe scurt la un caz mai special, deşi la fel de 
deplorabil ca şi celelalte, în esenţa lui. Este vorba despre iniţiativa de editare a 
celui mai important monument literar al vechii culturi româneşti, întreprinsă de 
un reputat filolog6. Dan Zamfirescu şi-a câştigat merite incontestabile ca 
director de editură şi editor, iniţiind tipărirea, în ediţii anastatice, a câtorva texte 
de importanţă capitală pentru vechea cultură românească, între care sunt de 
menţionat ediţia facsimilată a unicului manuscris original slavon al Învăţăturilor 
lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie (în 1996) şi Filocalia în limba 
slavonă (Dobrotoliubie) a lui Paisie Velicikovski (în 1990). Publicată, ca şi 
lucrările menţionate mai sus, la editura Roza Vânturilor, în condiţii tehnice 
foarte bune, mai recenta editare a Cazaniei lui Varlaam este, din păcate, o 
nereuşită. Nu voi intra în detalii tehnice, toate obiecţiunile mele vor părea 
lipsite de obiect, de vreme ce dl. Zamfirescu afirmă cu precauţie că „această 
ediţie... nu se adresează lingviştilor (vol. I, p. XII), şi că „s-ar putea ca în felul 
acesta să supărăm pe lingvişti” (ibidem, p. XIII). Ajunge să constat că textul lui 
Varlaam este mutilat grav de editor, prin intervenţii conştiente, făcute cu 
intenţia de „a da textului cursivitatea pe care Mitropolitul Varlaam i-ar fi dat-o 
dacă ar fi publicat-o astăzi” (ibidem, p. XII) şi în scopul, absolut opac 
pentru un modest filolog precum subsemnatul, de a „degaja cu putere ... 
mesajul creştin pe care mitropolitul de acum trei sute şaizeci şi opt de ani 
l-a transmis şi insuflat neamului românesc, reuşind să-l transforme în 
«entelehia» fiinţei sale” (ibidem, p. XIII). 

De neînţeles, datorită nu doar încălcării regulilor logicii ştiinţifice 
elementare, ci şi a regulilor decenţei şi ale respectului faţă de munca unei 
doamne care de-a lungul unei vieţi ne-a oferit o serie întreagă de excelente 
ediţii critice de texte româneşti vechi (între altele, ale lui Coresi), este 
conţinutul următoarei fraze: „Am solicitat uneia dintre cele mai experimentate 
şi ilustre editoare de texte vechi româneşti, Doamna Stela Toma, transcrierea 
cu maximă fidelitate a tipăriturii de la 1641. Dar am pus condiţia – ca patron al 
editurii în care apare şi nu chiar străin eu însumi de îndeletnicirea cu scrisul 
nostru vechi – să-mi îngăduie ca peste această operaţie a dânsei să intervin 
fără scrupule, atunci când va fi cazul” (ibidem, p. XII). Justificarea actului 
mutilator („aşa ar scrie astăzi Varlaam”) este de două ori ilegitimă, deoarece: 
1. Ce anume ne îndreptăţeşte să credem că cititorul de astăzi doreşte să 
primească o „mâncărică” fezandată şi reîncălzită după gustul editorului, în 
locul asprei şi frugalei hrane originare de acum aproape 400 de ani? şi 2. 
Cum putem fi siguri că, dacă ar fi contemporanul nostru, Varlaam ar accepta 
fără să protesteze să-i devenim colaboratori abuzivi?  

Mă simt dator, în încheierea acestei scurte discuţii despre onestitate şi 
responsabilitate în actul filologic, să dau glas unei nelămuriri. După cum se 
vede din datele bibliografice complete reproduse în nota de subsol anterioară, 
dl. Dan Zamfirescu difuzează două volume ale ediţiei sale. Partea a doua, un 
volum in quarto de 448 de pagini, conţine Cazania lui Varlaam, transcrisă 
integral în grafie latină şi ortografie actuală după „principiile” discutate mai sus, 
însoţită de un glosar alcătuit de Stela Toma. Editorul a considerat util să 
tipărească, în acelaşi volum, şi textul Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou, veche 
scriere în limba slavonă, în versiunea din 1884 a episcopului cărturar 
Melchisedec Ştefănescu, revizuită de Gheorghe Mihăilă. Spre deosebire de 
înaintaşi, dl. Zamfirescu consideră că autorul textului slavon nu este Grigorie 
Ţamblac, ci un anumit „Grigorie, monahul şi prezviteru la marea Biserică a 
Moldovlahiei”. Orice argument pentru această nouă paternitate lipseşte. 
Volumul I al ediţiei, intitulat I. Studiul, se prezintă însă sub unica formă a unei 
broşuri in quarto de 18 pagini care cuprinde, în afară de Cuvântul înainte către 
cititorul de azi al editorului, din care am citat mai sus, un amplu „cuprins” în 
cadrul căruia, sub titlul generic Partea întâi: Izvoarele, procesul de creaţie 
şi originalitatea¸ este prezentată ampla schemă a unei dezbateri 
filologice, în opt capitole, cu trimiteri concrete la pagini (de la p. 1 la p. 
477). Cititorul nu primeşte însă nici un fel de indicaţii privitoare la locul 
unde consistentul studiu filologic „descris” de autorul ediţiei poate fi citit 
(dacă a fost tipărit anterior, dacă urmează să fie tipărit, dacă a fost sau 
nu scris...)! Ignoramus et ignorabimus. 

  Eugen MUNTEANU 

••  
1 Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652), Editura „Pelerinul român”, 

Oradea, 2002. 
2 Tetraevangheliar sau Sfânta Evanghelie a lui Antim Ivireanul. Transcriere din 

chirilică facută de Diaconul Gheorghe Băbuţ, de la Biserica cu Lună din Oradea. A 
fost tipărit în anul 1697 la Snagov, iar acum apare în dulcea limbă românească, 
după 305 ani de la tipărirea de către Antim Ivireanul.  

3 Mărgăritare. Cuvinte ale Sfântului Ioan Gură de Aur şi ale multor Sfinţi şi 
Dascăli. Ediţie îngrijită de Florin Suparu. Tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului 
Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Editura Sofia/ Editura 
Cartea ortodoxă, Bucureşti, 2010. 

4 Filaret Scriban Stavropoleos, Scrieri teologice. Ediţie îngrijită de Gheorghe 
Popa, Ion Vicovan şi Iulian Moga, prefaţă de Gheorghe Popa, Virginia Popa, studiu 
introductiv de Ion Vicovan, notă asupra ediţiei şi indici de Iulian Moga, Editura 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2010. 

5 Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I. Ediţie, 
postfaţă şi indice de Stelian Neagoe, Humanitas, 1994. Nu comentez opţiunea 
editorului pentru titlul de mai sus, destul de inadecvat. Materia cărţii este formată 
din „introducerile istorico-politice” scrise de Titu Maiorescu la cele cinci 
volume de Discursuri parlamentare, publicate între anii 1897-1915. 
Argumente pentru formularea titlului şi, în genere, pentru acest construct 
editorial sunt oferite de Stelian Neagoe în ampla postfaţă, intitulată Titu 
Maiorescu şi istoria politică a trecutului.  

6 Carte românească de învăţătură, dumenecile preste an şi la praznice 
împărăteşti şi la svenţi mari, cu dzisa şi toată cheltuiala lui Vailie, voievodul şi 
domnul Ţării Moldovei, din multe scripturi tălmăcită din limba slvenească pre limba 
romănească de Varlaam, mitropolitul de Ţara Moldovei. Se tipăreşte cu 
binecuvântarea Peafericituli Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 
Ediţie îngrijită şi glosar de Stela Toma, Prefaţă şi studiu de Dan Zamfirescu, I – 
Studiul, II – Textul, Editura Roza Vânturilor, Bucureşti, 2011. 
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Dacă, trecând pe un culoar, printr-o uşă întredeschisă, ai 
auzi strigându-se nume cum ar fi Ionel, Gigel, Sorinel, Dorel, 
Mihăiţă, Marioara, Jenica, Gustica (spre fiinţe a căror reacţie îţi 
rămâne necunoscută), te-ai putea crede în clădirea unei 
grădiniţe, ori poate la şcoală, în trecere pe la uşa unei clase 
„zero”, unde folosirea unor asemenea apelări intră, probabil, în 
îndatoririle din fişa postului personalului abilitat (ca să nu-i 
bruschezi pe micii studioşi strigându-i Ion, Gheorghe, Sorin, 
Mihai, Maria sau cine mai ştie cum).  

Dacă, însă, auzind aceleaşi nume, ştii că te afli în clădirea 
Parlamentului României, ţi-ar putea trece prin minte că vreun 
grup de copii se află în vizită pe acolo, iar „Doamna” îi face 
atenţi pe respectivii, ca să nu piardă nicio silabă din ce spune 
vreun înţelept despre specificul muncii la acest nivel. 

Dar dacă, de fapt, citeşti astfel de nume în lista aleşilor 
poporului, te întrebi ce destin crud a făcut ca vlăstare astfel 
dezmierdate să poată ajunge în bătaia eventualelor răutăcisme 
(inovaţie lexicală analizată undeva de Rodica Zafiu) venind 
dinspre colegi de alte culori (dacă nu chiar nuanţe), dinspre 
nemiloasa presă ori dinspre sarcastici de ocazie. Dar de ce te-ai 
lua de simpatici domni cărora părinţii le-au hărăzit ca singure 
prenume îmbinări de sunete din zona pură a tandreţei sau din 
cea primară, a gânguritului, cum ar fi Puiu sau Nini?  

Fără a face discriminare între deputaţi şi senatori, cităm, în 
continuare, cazuri comparabile, cu intenţia de a reconstitui o 
posibilă tipologie de mentalităţi în ale... pre-nominării. Tot ca 
singură formulă de perpetuu dezmierd au fost atribuite în mai 
multe cazuri prenumele Ionel, Mihăiţă (unul dintre ei, cu 
numele de familie Găină), Costel (unul având numele de 
familie aparent diminutival Şoptică), Georgică şi Florinel, iar 
ca „unicate” apar Dănuţ, Nicu, Titi, Tinel, Ninel, Relu, Nelu, 
Nuţu, Toni (cu familia Greblă), Mărinică (doljean, direct de la 
Mărin). În sfârşit, şi altul mai de pe la noi, Costică (nu, n-am 
găsit niciun Mitică; oare Caragiale să aibă vreun merit în 
cauză?). În sfârşit, în situaţia aceasta, doar o aleasă, Marioara.  

Dar presiunea calineriei are şi culmi: atribuirea, simultană, a 
două nume de alint (concurenţa, la botez, va fi fost acerbă); este 
cazul unor domni, Gigel-Sorinel sau Florică-Ică, sau al unei 
doamne, Steluţa-Gustica. Chiar aşa, dar de unde s-o fi trăgând 
al doilea? Ei, altfel, adică mai transparent, se prezintă lucrurile 
într-un caz, neparlamentar, de inspiraţie pofticios culinară, 
Bombonica! (pe internet se găseşte prima pagină a cărţii de 
muncă a D-Sale).  

Dacă trecem de ultraşi, la mijlocul căii spre normalitatea 
banală se află cei care, la botez, au primit un nume de alint, iar 
al doilea, aşa, mai oficial. Prezentăm cazuri când ordinea este 
cea amintită, iar hipocoristicul (lingviştii folosesc acest termen 
pentru prenumele de alint) ni-l evocă pe neaoşul ION: Ionel-
Daniel, Ionuţ-Cristian, Ionuţ-Marian şi Ionaş-Florin (vezi însă 
şi Gigi-Christian!). Şi mai aproape de o poziţie tolerabilă social 
se află parlamentarii pe al căror act de naştere figurează pe 
primul loc un nume tradiţional, iar dezmierduşul este făcut 
cunoscut publicului pe cel de al doilea loc, cum constatăm în 
cazul doamnelor Ioana-Jenica şi Cristiana-Ancuţa, dar, fireşte, 
şi al domnilor Dragoş-Ionel, Viorel-Ionel, Răzvan-Ionuţ (ca să 
începem tot cu nucleul ION), Cristian-Dănuţ, Gheorghe-Dănuţ, 
Mircea-Nicu, Valentin-Gigel, Corneliu-Mugurel, Gheorghe-
Mirel, Ion-Cristinel, Alin-Păunel sau (ţineţi-vă bine) Marin-
Adrănel (senatorul respectiv mărturiseşte – pe internet – că una 
dintre întrebările care i se adresează „cu obstinaţie” este: „de 
unde numele ciudat, de Adrănel?”, dar nu schiţează nicio 
încercare de răspuns!). 

Precizând că, după părerea noastră, extrasubiectivă, marele 
avantaj al escaladării la 588 a numărului parlamentarilor români 
este acela că ne aduce o consolare: faţă de cca o mie cinci sute 
de intrări recenzate, procentul de alintături onomastice la care 
ne-am referit este destul de puţin însemnat. Căci părinţii celor 
mai mulţi dintre viitorii aleşi, în acord cu preoţii care au slujit la 
creştinare, şi-au botezat încă feciorii Ion, Mihai, Gheorghe, 
Alexandru, Nicolae, Vasile, Ştefan, Petru, Corneliu, Eugen, ba 
chiar Haralambie şi Gavril, iar fiicelor le-au zis nu doar Maria, 
Elena, Aurelia, Cornelia, Lucreţia sau Andreea şi Gabriela, ci 
chiar Raluca ori Ruxandra, nume coborâte parcă din Trecute 
vieţi de doamne şi domniţe.  

Şi nu ne prea preocupă exotisme asumate cu riscurile de 
rigoare cum sunt, de exemplu, acelea când, într-o familie 
Badea, a apărut un Leonardo (iar în altă Badea, un Riceard), 
când factorii de decizie din familia Caloianu au găsit de 
cuviinţă să-şi boteze pruncul Mario-Ernest sau când bucuria 
unei familii Anastase a înflorit în dubletul Roberta-Alma, iar 
cea a unei familii Paşca ne reaminteşte de o latinitate glorioasă 
prin prenumele Liviu-Titus (în această ordine!). 

Şi, atunci, dacă, numeric vorbind, giugiulirile 
onomastice nu par să prezinte un pericol social, ce avem 
noi cu ele? De ce să ne preocupe?  

Păi, ne cam interesează, mai întâi, pentru că vrem să ne 
asociem celor dotaţi cu un dram de simţ al ridicolului, când 
constată că un puişor sau muguraş ajunge cu greu la 
tribuna de la care vrea să ia cuvântul spre a-şi combate 
(energic!) preopinentul. 

Mai apoi, dintr-un poate exagerat spirit civic: ce este cu 
discriminarea asta? Prin ce trebuie să ne fie mai aproape de 
inimă Ionelii, Ioneii, Ionaşii, Neluţii, Dănuţii, Florineii, 
Reluţii, Nineii etc., faţă de colegii lor din parlament care-şi 
suportă cu oficială neutralitate prenumele canonice (stabiliţi 
personal corespondenţele!), răzgâielile onomastice rămânând 
virtualităţi mai mult sau mai puţin discrete „în doi”, ori, pur şi 
simplu, exerciţii domestice... 

Dar, în ceea ce-i priveşte pe primii, lucrurile încep să se 
complice. Sorbindu-şi din ochi şi din ţocăituri odraslele (nicio 
obiecţie de fond în această privinţă!), îndată după lansarea lor 
în viaţă, părinţi indiscreţi (şi orgolioşi) împărtăşesc, adesea 
semiarticulat, trăirile lor mai întâi celor din jur, având ca efect 
preluarea şi impunerea, în acest cadru, a mărturisirilor de 
convinsă iubire. Decât că, susţinea Topîrceanu, în textul 
servind ca prefaţă la povestirea Pirin-Planina, „sentimentele 
îşi au pudoarea lor”; reproducem o frază din argumentarea 
originalului umorist, cu menţiunea că printre beneficiarii 
fireştilor trăiri sociale prezentate de acesta pot fi socotiţi şi 
copiii: „Să fii om cinstit, să-ţi iubeşti ţara, părinţii, nevasta, 
să nu scuipi pe jos, toate acestea sunt datorii elementare 
pentru un om civilizat”. 

Cu toate acestea, lucrurile s-ar putea opri aici. Dar 
atunci când te duci tu la primărie şi declari că fiica ta va fi 
recunoscută public drept Acadeaua ori Dulcica, respectiv 
Boţurel sau Gânguraş dacă e de celălalt sex, asta 
echivalează cu act de terorism sentimental: „aşa vreau eu 
să fie apelată progenitura mea cât va trăi, cu dulceaţă în 
glas şi desfătător, că vă spun eu că se merită, este (şi va fi 
perpetuu!) un odoraş cu ochi...” etc.  

Dar, apoi, alintaţii noştri pătrund şi în spaţiul public şi nu 
se ştie ce urmări caracterologice a avut asupra lor regimul 
giugiulitor în care, este de presupus, au putut fi crescuţi. 
Experienţa colectivă şi speţele nu sunt deloc încurajatoare. 
Spicuim, mai întâi, din vorbele cu pretenţii de înţelepciune din 
Proverbele românilor, publicate de Iuliu Zanne: „Desmierdarea 
la copii desfrânare le aduce” (substantivele din enunţ sunt 
polisemantice) şi „Punga scumpului pe mâna desmerdatului”. 
Şi iată şi ce scria Ion Neculce, tot despre dezmierd ca atmosferă 
generală, cu aplicaţie, e drept, la nişte beizadele: „Fost-au şi 
ficiorii lui Antonie-Vodă dezmerdaţi... de făcea multe giocuri şi 
beţâi şi nebunii prin târguri şi prin sate”.  

După toate acestea, chiar mutatis mutandis, se instaurează 
măcar mefienţa: oare dezmierdul, în ce formă va fi fost, nu l-a 
stricat pe odoraş, nu a crescut el un răsfăţat, un tip care 
aşteaptă să-i fie recunoscut statutul cultivat antroponimic şi 
care, în cazul în discuţie, îi va fi creat starea de spirit ce l-a 
ajutat poate să ajungă în parlament? Şi oare la ce te poţi 
aştepta de la un mental privilegiat, oare îl trec oarece fiori 
sociali, sau e gata să facă şotii aşteptându-se la înţelegere, la 
simpatie chiar... S-au văzut dintr-astea, poate vă amintiţi. 

În final, am putea întrevedea o schimbare totală de optică 
cu privire la motivul actului şi la urmări, iertând pe toată 
lumea, sub semnul inconştienţei, dar nu fără a suspecta 
vanitatea căutării unui nume sonor şi aparte. Spre surprinderea 
noastră, un nume fistichiu, discutat cândva de Al. Graur ca un 
nefericit caz de ignoranţă, cunoaşte astăzi (după mărturia 
internetului) măcar o oarecare notorietate, şi nu numai la 
noi. Anume, în 1965, lingvistul citat, clasicist, analiza 
numele Violanda, probabil rezultat al combinaţiei dintre 
Violeta şi Yolanda, după regulile gramaticii limbii latine: 
sensul formei verbale violanda este „care trebuie să fie 
violată”. Să completăm explicaţia.  

Cea mai cunoscută formă latinească a unui verb la 
participiu prezent cu sonoritate similară este legenda, de la lego, 
-ere „a citi” şi o găsim, de exemplu, în colţul de sus din dreapta 
al hărţilor geografice, marcând lista simbolurilor folosite pe 
harta respectivă, adică indicând felul cum trebuie citite acestea. 
Un prestigiu aparte are forma corespunzătoare a verbului deleo, 
-ere „a dărâma”, delenda, dacă ne amintim laitmotivul 
discursurilor omului politic roman Cato cel Bătrân, „Carthago 
delenda est” (Cartagina este de distrus/trebuie distrusă). Sub 
semnul regulii respective poate fi interpretat prenumele care 
seamănă leit cu participiul prezent al verbului violo, -are, 
potrivire ignorată, fireşte, de muritorii de rând. 

Aşadar, ne-am putea aminti vorba evanghelistului, 
cerând iertare şi pentru ceilalţi, deoarece nici unii dintre 
ei nu ştiu ce fac!  

 

Stelian DUMISTRĂCEL 

    CCRROONNIICCAA  LLIIMMBBIIII  
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Politicul, care dă substanţă textului în primele secvenţe, se 
resoarbe treptat în etic. Dar nu cu un persistent ţiuit de alarmă 
pentru cugetul nostru, de fiinţe traumatizate ani de-a rândul de 
experimentul bolşevic, grefat pe mârlănia autohtonă. Întâmplarea, 
care îşi are raţiunea ei ascunsă, aduce faţă în faţă pe Golub, un 
fost torţionar, spaima arestaţilor din beciurile Securităţii, şi pe 
Andrei, care avusese de îndurat cândva din partea sadicului 
personaj chinuri fioroase. Mai mult decât insulta fizică, nu pot fi 
uitate însă înjosirea, umilinţele, care intră în strategia 
prigonitorilor dintotdeauna. Spre exasperarea logodnicei – al 
cărei tată pierise la Canal! –, Andrei evocă adesea acel calvar. E 
trauma lui, e modul său de a se ostoi. Dar aceste obsesive 
rememorări au şi un sens, aşa-zicând, justiţiar. În puşcărie făcuse 
un legământ, cu alţi doi tovarăşi de suferinţă, să-i vină de hac, 
după ieşirea din închisoare, procletului. Întâlnirea cu „tovarăşul 
colonel” îi resuscită vechiul gând de răzbunare. Şi totuşi... 

Din discuţie în discuţie, Andrei se convinge că bestia e pe 
cale de a căpăta un chip uman. Executantul nu doar zelos, dar şi 
teribil de imaginativ al „legii” e pe cale de a-şi înţelege vinovăţia. 
Remuşcări îl încearcă, îl bântuie coşmare. Se va fi răscumpărând 
îndeajuns, prin zbucium, de păcatele care îl împovărează? În 
duhul îndemnului creştinesc de a ierta greşiţilor noştri, victima îi 
întinde călăului de odinioară o mână frăţească. Nu mai doreşte 
moartea lui Golub, ci „moartea morţii lui”. Numai că soarta, cu 
impenetrabilele-i noime, decide altfel şi nefericitul, care se 
perpelea în „iadul” căinţelor târzii, se sinucide. 

Răul, pe care Golub îl întruchipa odată, e însă inepuzabil. 
Se înlocuiesc măştile, se schimbă actanţii. Se înfoaie alte 
lepre, se bagă în faţă jigodiile. De la un mărunt dar veninos 
Cioropca, noua unealtă a fărădelegii, nimeni nu se poate 
aştepta la nimic bun. Târâtura e agentul aceloraşi forţe 
întunecate, fără nimic sfânt. Cum s-ar putea schimba, într-
adevăr, ceva, când stricăciunea a împânzit totul? După un filaj 
susţinut, Andrei se vede arestat şi dus cine ştie unde, până 
cine ştie când. Strigătul logodnicei lui („Iadul vostru n-are 
sfârşit? Nu se mai termină niciodată?”) atinge acuta 
deznădejdii. Dar cine i-ar putea da un răspuns? 

Un ţipăt din rărunchi care, în ambianţa cerebrală, de 
filtrantă intelectualitate a teatrului lui Paul Miron, stârneşte 
un ecou înfiorat. 

Florin FAIFER 

Exilul, exilul românesc îndeosebi, nefiind un regat de 
armonii, nici personalitatea profesorului Paul Miron nu va fi 
scăpat de disconfortul controversei. De aici, de pe malurile 
înmiresmate ale Bahluiului, nu pot decât să presupun. 
Altminteri, pentru noi, ceştilalţi, casa de la Buchenbach, lângă 
Freiburg, unde şezum şi vorovirăm, rămâne mai mult decât un 
plăcut suvenir. Ospitalitatea amfitrionului, întreţesând un 
impecabil stil al gentileţii cu o exigenţă pigmentată de secrete 
maliţii, e captatorie, felul său de a glumi sub aparenţa 
seriozităţii fiind de o rară suculenţă. 

Am avut şansa să ajung în străvechiul burg, invadat de tineri 
studioşi şi binecrescuţi, într-un târziu de toamnă, împreună cu o 
trupă de actori de la Teatrul Naţional din Iaşi. În faţa unei săli 
arhipline, s-a jucat atunci Viaţa şi pătimirile lui Publius Ovidius 
Naso. A fost un succes reconfortant, aplauzele calde, îndelungi, 
nelăsând nici o clipă impresia că ar fi de complezenţă. De fapt, şi 
pe parcursul reprezentaţiei atitudinea celor de faţă probase o 
nuanţată receptivitate. Ce strepezeală o fi fost în inima 
neprietenilor, nu mi-e greu să-mi închipui. Dar, să trecem... 
„Comedia amară” a lui Paul Miron este inclusă în volumul Idoli 
de lut, tipărit de Casa de editură „Atlas”-Clusium, prefaţa fiind 
semnată de Al. Andriescu. 

Piesa Idoli de lut, a cărei anecdotică emite reflexe de 
parabolă, imaginează (ori, poate, evocă) o istorie petrecută într-un 
grup de exilaţi, fugiţi din Estul concentraţionar în Occidentul 
atâtor făgăduinţe. Numai că şi acolo elanul lor idealist are de 
trecut probe dure, sălăşluirea în spaţiul de adopţie fiindu-le 
presărată cu destule meandre şi capcane. 

Într-un cămin studenţesc, o pestriţă comunitate de fete şi 
băieţi suportă, cu o nervozitate crescândă, cabotineriile unui 
„pastor” învechit în rele, Uriel, un fals „guru” dedat, cu străvezii 
manevre, „misticii lucrative”. Perfid şi hain, impostorul, cu o 
mimică iluminată, vorba vine, de „transă” ori strâmbată într-un 
„rânjet diavolesc”, profită de inexperienţa şi timorările tinerilor 
care şi aşa îndură anevoinţele condiţiei de exilat. E o tehnică 
versată a subordonării, care îmbină vorba mieroasă cu grosolănia, 
„prea cucernicul” reverend împingând, din abuz în abuz, 
oprimarea insidioasă până la crimă. Dar cum, într-o fatală 
dialectică, exerciţiul persecuţiei generează la un moment dat 
impulsul răzvrătirii, malignul şarlatan e alungat, într-o bună zi, de 
„vagabonzii” care refuză, cu surescitare, cu veselie aţâţată, să se 
mai închine unor „idoli de lut”. Jertfa unuia dintre dânşii, Gregor, 
precipită răzmeriţa, care începe ca o băşcălioasă zurbă. Avizi de 
libertate, răzvrătiţii, găsind resurse în credinţa adevărată, au, în 
sfârşit, reflexul, binecuvântat, al solidalizării. Izgonindu-l pe 
farsor, ei nimicesc, în efigie, opresorul, tiranul. Izbânda lor 
capătă, în rezonanţa ei simbolică, un accent profetic: „Am înţepat 
cu boldul efigia din tină a fiarei pe care mâine sau cândva o 
vom vâna!” Aşa (a fost) să fie!... Dar ce te faci când „fiara”, 
care păru-şi schimbă, are şapte vieţi? 

De o anume inconsistenţă în configurarea personajelor, piesa, 
cu turnura ei demonstrativă, nu se încarcă îndeajuns de tensiune, 
fiind sugestivă mai ales în planul modelării alegorice. Ici şi colo, 
o notă de pedanterie mijeşte din berechetul de citate biblice, 
emanând, în toiul confruntărilor (între voinţa de a face rău şi 
dorinţa de mai bine) un aer cărturăresc. 

O împletire de firesc şi de livresc ne întâmpină în comedia 
Caţavencu sau O seară furtunoasă. Intertextul trimite, la tot 
pasul, la cine altul decât la Caragiale, „genitorele” personajului 
care, precum Hlestakov (ca să invocăm şi o plăsmuire gogoliană), 
pune în agitaţie, prin simpla lui intrare în scenă, o adunătură de 
pehlivani. Un jandarm cu instincte de criminal, un stihuitor care 
plonjează una-două în vâltoarea tulbure a delirului bazacon, cu 
inflamări extremiste, un bancher pus pe delaţiuni, un popă 
cartofor. Ignari, făţarnici, prostovani. Bârfitori, cât cuprinde. Şi 
răi, chiar dacă, mai stropşind o poezea (şi ei au mania citatelor, 
vezi bine!), mai comiţând un şmecherlâc, par câteodată, aşa, 
oarecum nostimi. Caraghioşi, în orice caz. 

Atâta nemernicie îl perplexează până şi pe şnapanul de 
Caţavencu, avocatul uns cu toate alifiile făcând, ai spune, aproape 
o figură decentă în ciotca de păcătoşi. Crezându-se în primejdie, 
ipochimenii se coalizează, hotărâţi să-i vină intrusului de hac. De 
prins, nu izbutesc să-l prindă şi atunci, într-un zorit ceremonial şi 
grotesc şi sinistru, vor spânzura Cartea din filele căreia s-a des-
prins creatura care, băgându-i în sperieţi, i-a făcut să se demaşte. 
Răcnind lozinci inepte, hăhăind dobitoceşte, tropăind de crudă 
satisfacţie, gregarioţii par că sunt gata-gata să se rinocerizeze. 

Ca de obicei, autorul – Paul Miron, nu Caragiale – nu pierde 
prilejul să trimită, în dreapta, în stânga, săgeţi muiate în sarcasm. 
Una ţinteşte de pildă tracomania ştim-noi-cui, alta sloganele 
perverse ale Securităţii („Jos gânditorii!”, „Nu ne vindem ţara!”), 
preluate turmatec de cetăţeanul simplu şi gogoman care, pe la 
cozi, pe la uluci, debitează aiureli năucitoare. Cu impenetrabila-i 
mască, pince-sans-rire, Paul Miron priveşte spectacolul deşucheat 
al neroziei şi răutăţii cu delectări de om de spirit. Îi plac jocurile 
de cuvinte, exersează poznaşe alunecări de sens. Dar poţi să fii, 
replică de replică, la fel de spiritual? Vorbele de duh nu riscă oare 
să pară prea elaborate? Graţia spontaneităţii este aceea care excită 
mai abitir nervul şarjei corosive. 

 

Tema exilului revine, în unduiri de provocantă ambiguitate, 
în comedia reflexiv-burlescă Viaţa şi pătimirile lui Publius 
Ovidius Naso. Relegat la Tomis, dintr-o enigmatică pricină 
(carmen?... error?...), Ovidiu se desparte de Roma cu o 
sfâşietoare nostalgie. Ce viaţă îl aşteaptă, hăt, departe, printre 
sciţii învăscuiţi în piei de oaie?... Dar ţinuturile dintre Istru şi 
Mare îşi au, se vede treaba, magnetismul lor, amestec de pitoresc, 
imprevizibil şi forfotitoare vitalitate. Tomitanul în veci nu piere, 
fiind el cât se poate de descurcăreţ. Mintea îi merge iute când e 
rost de o pricopseală. Bunăoară, tristele stanţe ale 
sulmonezului nu s-ar vinde binişor? Pe lângă măcelăria – nu 
vă ţineţi râsul! – Metamorphoses sau barul de noapte Venus, 
ar strica o librărie Humanitas? Dă buzna un barbar, să fie 
binevenit! Îi iese înainte o nurlie lucrătoare în comerţul cu 
cartea şi îl îmbie cu tălmăciri din lirica lui Ovidiu „în odriză şi 
britolagă, în crobiză şi obulenză, în oetenză şi peucină, în 
harpiză şi albocenză, în tribaleză şi buridavenză, în costobocă 
şi carpă, în anartă şi iazigă, în agatârşă...” 

În rest, prin partea locului e „ordine” nevoie mare şi 
„curăţenie” de s-o cari cu făraşul. E bine... Dacă eşti harnic o mai 
duci cum o mai duci, dar dacă eşti şmecher, om te-ai făcut. Te 
căpătuieşti. Cu tot stresul... istoric, băştinaşii nu par atinşi de 
nevroză. Sunt energici, bine dispuşi, iubăreţi. Nu par, ce-i drept, 
să se fi născut poeţi. Dar, cum-necum, între o oală de sarmale 
(„Dignae sunt!”, decretează, cu haz, Ovidiu) şi o ulcică de vin, ei 
mai-mai că încep să adulmece şi poezia. Când vacarmul vreunei 
bătălii conteneşte, pleşuvul bard, care a prins gust să cutreiere 
împrejurimile, recită unor pâlcuri de curioşi şi i se pare că 
rostirile-i n-au fost chiar în deşert. 

Între realul mustind de seve şi imaginarul viscolit de 
înnegurate gânduri, Ovidiu trăieşte, în ceasurile când nu-şi poate 
amăgi restriştea, o dramă a însingurării. Rupt de ai săi, străin 
printre pragmaticii localnici, oricât, cu pornire jucăuşă, s-ar 
îmbrăca şi s-ar purta ca ei, „megamaestrul” îşi caută în răstimpuri 
un refugiu în empireul Poeziei. Acolo, adică, unde se simte ferit 
şi de încruntarea lui Augustus (relaţia dintre putere şi gândire e, 
inevitabil, discordantă) şi de foiala contingentului sturlubatic. 
„Vocile” trecutului, fantasmele ce se înfiripă în zarea înceţoşată 
trimit, în solilocviile lui Ovidiu, adieri de lirism. Un lirism 
predispus să se dizolve în (auto)ironie. 

Jonglând, uneori cu schepsis, alteori mai uşurel, cu 
anacronismul, amalgamând, într-o formulă de paradoxale 
îngemănări, insinuarea vezicantă, echivocul şiret şi zâmbetul... cu 
dinţi (muşcător, care va să zică), Paul Miron obţine un glissando 
între ludic şi elegiac. Un rafinament de cabinet susţine toată 
această urzeală, care, printre ingeniozităţi şi – că tot suntem în 
Balcani – mucalitlâcuri, propune o lectură insolită a vieţii şi 
pătimirilor lui Publius Ovidius Naso. 

Un ager condei de dramaturg vădeşte „piesa radiofonică” 
– la răspântie de Beckett şi Ionescu – Avem telefon. Precizie, 
măsură, dozaj subtil de surescitări, degajând un inchietant 
flux de stranietate. 

Deranjaţi, intrigaţi, nevrozaţi de ţârâitul insistent, somativ al 
telefonului, Alpha şi Epsilon (alte nume sunt Kappa, Sigma, 
Omega) se lasă absorbiţi, într-o sminteală crescătoare, de vârtejul 
unor destăinuiri şi acuze care de care mai şocante. Starea de 
anxietate, ce tinde să ia o tumură paroxistică, îi împinge să-şi dea 
în vileag laşităţile, infidelităţile, ura care îi învrăjbeşte şi îi 
înlănţuie totodată, făcând din căsnicia lor de liniştite, burgheze 
maniere un infern indiscutabil. Ca să scape de infernul acesta al 
suspiciunii, al discordiei, al înşelăciunii, unde ar putea găsi 
chietudinea absolută dacă nu în nefiinţă? Nonsensul îşi poate 
astfel celebra, iarăşi, triumful, într-o lume a valorilor surpate, în 
care absurdul se regenerează la nesfârşit. 

Cu un titlu ce preia cadenţa din Cartea sfântă, Pre Adam, din 
stricăciune..., se plasează într-o zonă a tensionărilor de conştiinţă.  
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scrisoare din Haifa 
 

 

căutându-ne pulsul 
busola ne direcţionează 
vărsăm blidul speranţei 
chipurile nu e drum de întoarcere 
trioletul se desface pe portativ 
râsul penibil al Morţii nu-mi mai dă fiori, 
singurul lucru care mă mai atrage 
e plimbarea de dimineaţă pe faleză 
unde privesc pantofii uitaţi pe plajă… 
sinucigaşii apar mai târziu cu numele afişat 
la ştirile din presa ebraică – 
fac legătura cu papucii uitaţi pe plajă… 
 
erau şi nişte ciorapi albi care atârnau molatic, 
în pantofi… nici un nume. 
în noul an urmele se vor șterge 

 

Bianca MARCOVICI 
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fără a poza în intelectual ultraprogresist, Ioan Pintea aşază  întreaga sa 
viaţă şi căutare sub semnul divinului, sancţionând aspru gălăgia 
religioasă, actualul potop al fariseismului (Am imaginea unei 
creştinătăţi pliată pe „Strigătul” lui Edvard Munch...), bagatelizarea 
marilor sărbători prin felicitări, dedicaţii, emisiuni TV, filme, 
publicitate agresivă, flecăreli şi abţibilduri, colportajul despre 
Apocalipsă şi 666, superspecializarea teologiei: Cu sute de lacăte îl 
închidem pe Hristos, îl ferecăm cu bună ştiinţă teologică în tomuri 
docte de teologie. De-abia poate respira. Argumente şi iar argumente. 
Se sufocă de atâtea argumente şi definiţii. Greu mai ajunge la sufletul 
omului după atâtea constrângeri „ştiinţifice” şi explicaţii savante! 

Dumnezeu e simţit concomitent ca o Prezenţă lăuntrică personală 
şi prezenţă în lucrurile foarte mărunte şi neînsemnate, de care, cel mai 
adesea, uităm să ne bucurăm; ca permanenţă supratemporală în istoria 
vie a Ardealului, ca instanţă aspră şi dreaptă, nu propria stare de 
confort căldicel; ca însăşi Suferinţa, ce poate fi înţeleasă nu doar ca un 
dat, ci chiar ca dar, ca tensiune călăuzitoare între curiozitate, interesul 
mântuirii (tot de la Steinhard citire...), arta văzului (impresionismul 
creştin al Luminii) şi a auzului (Mozart, Bach, pasărea 
coliturghisitoare). În aceeaşi măsură, El e izvorul bucuriei, iar autorul 
constată, cu îndreptăţită mâhnire: Stau şi mă uit şi mă mir cât de 
proşti, posaci şi trişti suntem! Vai de capul nostru! Nimic nu ne mai 
bucură. Robi grijilor de tot felul, nemulţumiţi în toate chipurile, 
scandalizaţi de tot ceea ce ni se întâmplă..., amintindu-şi şi amintindu-
ne că Bucuraţi-vă este cuvântul-şperaclu, cuvântul-cheie pentru 
înţelegerea corectă a Învierii, într-o analiză de fineţe a reprezentărilor 
iconografice ortodoxe şi catolice ale Învierii. 

Se înşală amarnic, însă, cititorul care aşteaptă să găsească în 
Jurnal sufocante experianţe religioase. Puterea de seducţie a acestei 
cărţi stă tocmai în asocierile  neaşteptate. Texte biblice, tâlcuite cu 
prospeţime, se împletesc cu lecturi de diverse nuanţe, pânzele 
pictorilor preferaţi se suprapun peste imaginile bătrânului păr de la 
Chintelnic şi peste fotografiile îngălbenite, filmele vizionate îşi 
derulează cadrele peste impresii de călătorie. Autorul suferă de o acută 
sensibilitate vizuală, dorită şi cerută în dar: capacitatea de a întrezări, 
vedere lăuntrică fără a fi ruptă de lucrurile cele dinafară, de lumea în 
care, astăzi, cocoşii nu mai cântă. 

Propria mărturie, caut în cărţile dragi viaţa creştină a autorului, 
poate fi citită ca dorinţă de a lucra întru libertatea cuvântului, în 
tranşantă opoziţie cu a munci, stare de sclavie, de pierdere a 
posibilităţii privirii de aproape şi de departe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
S-ar părea, după această declaraţie, că unicul scop al actului de 

lectură ar fi aplicarea acestei grile exclusiviste asupra oricărui autor, 
înghesuirea oricărei cărţi în tipare prestabilite. Nimic mai fals! 
Ghidându-se după spusele lui D. Stăniloae: Dumnezeu este atât de 
mare, că singură poezia poate încerca să-L exprime, Ioan Pintea îşi 
construieşte un sistem de solidarităţi afective, punând într-o relaţie 
indestructibilă sufletul şi cartea: orice spaimă poate fi descifrată şi 
anihilată de o carte bună. Dacă citeşti cărţi bune şi frumoase, lumea e 
nebun de frumoasă. Fascinaţia pe care ţi-o dă lectura pasionantă este 
de foarte multe ori mai terifiantă decât viaţa. Sunt atâtea întâmplări în 
viaţa ta urâte, anodine, anapoda şi doldora de potlogării, încât, atunci 
când pui mâna pe o carte cu adevărat bună, eşti un om salvat, 
mântuit. Cărţile sunt viaţa veşnică, viaţa de apoi, mai bună, mai 
fericită a omului-cititor. 

Adevărate spaţii protectoare, marea literatură franceză, rusă, 
germană, filosofii greci, Patericul, cărţile de slujbă, revistele de 
cultură, toate compun o suprastructură mozaicată, un intertext din care 
decupăm câteva formule memorabile: Între Cioran şi Dumnezeu stă o 
prăpastie de metafore, Tolstoi se va mântui la Judecata de apoi a 
literaturii, sau glosările asupra lui z, litera care sminteşte (după 
Constantin Noica), făcând o lină trecere de la înţelepciune la întuneric, 
în binomul filosofie/filozofie. Totodată, lectura se vădeşte a fi o 
ascuţită sabie, armă de temut împotriva aspidei, vasiliscului, leului şi 
balaurului, într-o perpetuă stare beligerantă: lupta cea bună am luptat. 

Însă nu doar cetirea, al cărei înger binevestitor îşi face simţită 
aripa în breviarul clipelor care se mistuiesc, ci mai ales scrierea, 
scriitura ca icoană a memoriei, depozitară a timpului paradisiac, 
singura lucrare în stare de a sublima efemeritatea clipei şi de a-ţi salva 
fiinţa din contorsionările întunericului. 

Autorul îşi găseşte un filigranat refugiu de vorbe în Poezie, 
singura care mai are impact, mai are puterea să mijlocească o relaţie 
veritabilă, să fie punte între malurile resentimentare, surpate şi 
prăbuşite, ale mentalităţilor suficiente şi bolnăvicioase.  

Între un pân-acum şi un de-abia acum, Ioan Pintea se zbate 
trecând, în succesiune sau concomitent, prin trepte ale cunoaşterii, 
făcând o sinceră apologie a necesităţii modelului: ucenicia consacrată 
(în spaţiul protector al mănăstirii), ucenicia în lume, mai puţin vizibilă 
(însoţirea cea bună) şi ucenicia prin lectură: Nu-i o ucenicie faţă către 
faţă, nu are fascinaţia şi solemnitatea vecinătăţii sau a însoţirii. E o 
ucenicie cu frecvenţă redusă. La distanţă. Are mai degrabă aura unei 
ascultări, a unei atenţii smerite şi bune. Îmi pun mereu în discuţie 
ceea ce am dobndit. Ceea ce am dăruit. Ceea ce am risipit... 

Titlul antinomic, intrare în sine şi expansiune întru dragoste, 
întregeşte acest jurnal, în care Bunăvestirea nu e decât o treaptă pe 
drumul unei Golgote, asumate  cu tulburătoare luciditate: Mi-am 
ornamentat tinereţea cu idealuri, mi-am făurit blazoane şi mi-am 
confecţionat o heraldică personală, datorită cărora, mai târziu, 
am supravieţuit. Iată, deci, o carte care se converteşte, în egală 
măsură, în arme şi armuri, unelte în câştigarea unui război cu 
balaurii neliniştilor, neîncrederilor şi neputinţelor personale, ale 
autorului şi cititorilor, deopotrivă.   

  
 
 
  
 
   

Într-o perioadă cel puţin 
ciudată din perspectiva relaţiilor 
dintre cel-care-scrie/cel-care-
citeşte, printre colecţiile 
diverselor edituri intitulate 
ademenitor jurnal şi o 
supraabundentă ofertă de 
pătrundere în intimitatea 
fiecăruia (şi simptomatică mi se 
pare explozia de conturi pe 
diverse reţele de socializare, 
blogurile şi puzderia de 
emisiuni care te invită să te uiţi, 
confortabil, pe gaura cheii, la o 
fărâmă din viaţa  altcuiva),  
apariţia  cărții  lui Ioan Pintea 

Ioan Pintea (Proximităţi şi mărturisiri, Editura Cartea Românească, 
Bucureşti, 2012) e un act de curaj asumat. 

Cunoscut ca editor al operei lui Nicolae Steinhard, ca un poet de 
factură modernă, memorialist şi eseist, autor al unor interesante 
proiecte culturale (mai nou, în calitate de director al Bibliotecii 
Judeţene Bistriţa), Ioan Pintea ne atrage cu fiecare apariţie prin 
prospeţimea, vitalitatea şi eleganţa scrierilor. 

În primul rând, volumul nu e o simplă înşiruire de întâmplări, 
fapte, impresii, amintiri; autorul respiră liber şi neîngrădit, 
sustrăgându-se timpului devorator prin refuzul datărilor precise. 
Trimiterile temporale, atunci când există, fie se leagă de evenimente 
marcante (întâlniri cu oameni providenţiali, momente ale  devenirii), 
fie se circumscriu acelor popasuri necesare sufletului – sărbătorile din 
cununa anului bisericesc. Suprapunerile, revenirile şi buclele 
cronologice nu contorsionează însă privirea lăuntrică a cititorului, 
călăuzit mereu de un fir al dragostei declarate. 

Spaţiul, însă, este precis conturat, dinamica lui specială oscilează 
între lumea fabuloasă a Runcului natal şi Chintelnicul apostoliei, între 
popasuri iniţiatice mai apropiate sau mai depărtate, cu nenumărate 
adăstări la preaiubita Rohie, loc al iluminării alături de N. Steinhard. 
Formele acestor spaţii sunt preponderent ascensionale: munţi, dealuri, 
dâmburi, colnice, coaste şi costişe, pajişti, livezi, grădini, căi, poteci, 
drumuri şi drumuşoare, toate sugerând nevoia de înălţare şi 
desprindere. Fiecare loc are încărcătura spirituală specifică, fiecare e 
legat de ceva sau de cineva şi demonstrează, la rându-i, capacitatea de 
a-l lega pe cel care ştie să vadă cu bucurie dincolo de fruntariile 
vizibilităţii materiale: Un deal înverzit, o grădină, un copac înflorit, o 
holdă aurită, nori şi ape, izvoare şi peşti, muntele şi câmpia, luminişul 
şi umbra, ploaia şi soarele, anotimpurile, toate cu pricepere făcute. 
Există însă locuri – cu grădini, drumuri, păduri, cărări, poieni, dealuri, 
poteci – pe care le-am cunoscut mai înainte de a le vedea, din citit şi 
uneori din privit. Am privit aceste locuri cu ochii lui Bernea, Paştina, 
Dumitriu, Flondor, Lupşe, şi pe urmă, după câţiva ani, în sfârşit le-am 
văzut la Tescani, Poiana Mărului, Valea Bârgăului, Nicula, Ipoteşti. 
Pictorii, notează Andrei Pleşu în „Jurnalul de la Tescani”: 
„Miraculoşi în nevoia de a capta aerul unui loc”. În rest, am văzut 
Păltinişul, după ce l-am citit pe Liiceanu, Rohia, după ce l-am citit pe 
Ioan Alexandru, Tescanii, după ce l-am citit pe Pleşu, Hordoul, după 
ce l-am citit pe Coşbuc, Lunca Siretului, după ce l-am citit pe 
Alecsandri, Salzburgul, după ce l-am citit pe Trakl... Oricare din 
locurile acestea, văzute după, nu le-am mai putut desprinde de lectură. 
Văzându-le, robit de duhul lecturii, desigur, n-am mai ştiut niciodată 
unde începe realitatea şi unde se termină literatura. „Mitul locului” 
provocat de literatură, oricât mă străduiesc, nu-l pot dărâma. 

Galeria de chipuri ne dăruieşte o viziune integratoare, aici vieţuiesc 
de-a valma oameni duşi în satul fără zgomot alături de familie, 
personaje literare şi autori, prieteni, colegi de bresle, enoriaşi, 
Dumnezeu şi diavolul, toate portrete creionate cu forţă, în tuşe ferme şi 
tranşante: intelectuali găunoşi, clerici dopaţi, papagali care repetă 
formule învăţate în seminar sau reprezentative exemplare ale omului 
contemporan: Sărăntoci cu acte în regulă din tată în fiu, îmbogăţiţi 
peste noapte, şmecheri, hoţi, proşti, laşi şi trufaşi, distrug tot ce ating: 
oameni cinstiţi, instituţii, comunităţi. Hrăpăreţi şi lacomi. Acum câţiva 
ani erau plini de datorii, jerpeliţi, nebăgaţi de nimeni în seamă; azi 
sunt ditamai ciocoii, cu conace construite pe ascuns, cu maşini de lux şi 
conturi în bănci, fuduli, trişori şi plini de sine, valenozi în toată regula. 
În  contrapondere, întâlnim adevărate şi fireşti mărturisiri de dragoste, 
cum sunt figurile încărcate de  duioşie: Poştariul, tovarăş de taifas şi de 
jocuri al copilăriei (...ultima dată l-am văzut în bisericuţa veche a 
Runcului. Se ruga rezemat, lipit de perete şi pe umeri avea două aripi 
de înger. Un înger care răsărise direct din zugrăveală şi-a abandonat 
pentru o clipă aripile peste umerii încovoiaţi în rugăciune.), părinţii 
care îmbătrânesc şi cântă împreună cu graurii, sau acumularea treptată 
a trăsăturilor Monahului Nicolae, care completează în mod armonios 
destinul de excepţie relevat anterior în Primejdia mărturisirii. 

Încărcată de dramatism e asemănarea în comportament şi 
temperament cu Apostolul Petre, greoi, intempestiv, neîncrezător, 
grijului, înflăcărat, îşi iese în cele mai nepotrivite momente din fire 
şi e cuminte, ascultător şi fricos în clipele de maximă tensiune, 
sprijinită şi pe destăinuirea grijii de a nu răzbate din paginile 
Jurnalului frustrări inerente: mă feresc să scriu la momente de 
supărare în acest Jurnal. Nu-mi place să las în aceste caiete 
amprentele mâhnirilor şi ofuscărilor mele. 

Prezenţa cea mai puternică în carte este, fără îndoială, cea a 
Dumnezeirii. Fără a cădea într-un păgubitor fanatism religios şi  
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După mai multe teme cumpănite de luciditate şi, 
din când în când, de un exorcism oarecum blând, pe 
care le întâlnim în cărţile de poeme publicate până 
acum de Ştefan Amariţei, în Faldurile nopţii 
(Junimea, 2012, cu o prefaţă de Ioan Holban) autorul 
trece la practici ceva mai dure, parcă ar vrea să se 
răzbune nu numai pe demonii veniţi din mitologie şi 
istorie, ci mai ales pe demonii existenţi printre noi... 
Deşi spirit sceptic şi aproape moralist, Ştefan 
Amariţei, cu experienţa-i literară de prozator, 
dramaturg şi poet deja bine conturată, se foloseşte de 
această dată de forţa unor formule expresioniste, cu o 
apăsată însufleţire lăuntrică.  

Viziunea poetului pare dirijată de Seth, zeul malefic 
din mitologia egipteană, stăpân al răului şi dezordinii, un 
zeu cu chip de „fiară a pustiei”, a deşertului, unde dansul 
hipnotic al şarpelui este însăşi imaginea unei lumi intrate 
în agonie: „Vipera cârnă, cu nasul în vânt,/ lunecă pe 
falia arcuită de galben nisip/ Limba-şi flutură-n aer şi 
tinerii solzi/ ai marelui şarpe dansează/ în jurul undelor 
albe, mistuie în sine cruda lumină de vară”. Cartea nu se 
citeşte uşor, dar, prin succesiva descifrare de simboluri 
ne dăm seama de intenţia discursului, aceea de a sugera 
că după întuneric şi pustie poate să răsară şi „preaplinul 
zilei”. E o trimitere subînţeleasă la vremurile pe care le 
trăim, cu spaime şi ameninţări ce vin în avalanşă. Ştefan 
Amariţei dispune de o exprimare lirică rafinată, care 
pleacă de la cultura livrescă şi e completată temeinic cu 
o fină sensibilitate. Poeziile din acest volum întrunesc o 
„experienţă a vidului, a haosului şi o (re)chemare a 
Fiului Omului, în orizontul, oricât de firav, al speranţei 
şi luminii”, cum însuşi prefaţatorul o spune. 

 

* 
Dacă ar fi să se facă analiza liricii lui Daniel Corbu 

din punct de vedere al psihologiei textului se va putea 
observa existenţa unor elemente ale totalităţii percepute 
de un eu accentuat şi redate printr-un supraeu ce se 
impune prin nota originală pe care o oferă dialogul cu 
viaţa şi cu moartea, prin tragismul de o uluitoare forţă. Şi 
prin acest nou volum Daniel Corbu confirmă ideea că 
operele de adevărată valoare sunt rare, doar unele dintre 
ele se ridică integral la această condiţie. Cititorul va 
încerca o stare de deplină satisfacţie reflexivă la lectura 
unor poeme extraordinare, amintind aici doar câteva 
titluri: „Hamlet, zadarnicul Hamlet”, „Transcendenţa 
goală”, „Apocalipsa de fiecare zi”, „Daniel Corbu către 
el însuşi”, „Absalom, absalom”, „Delirul şi frica”, 
„Vânzătorii de oameni”, „O caleaşcă de fulgere”, 
„Moartea de care-mi vorbeşti, greşeşte mereu” sau 
„Clarviziune obscură”. Poet impecabil, „născut iar nu 
făcut”, Daniel Corbu tratează temele teribile ale vieţii în 
maniera-i de mare iniţiat pe care nu se sfieşte să o 
recunoască într-o agoră cu un auditoriu exoteric: „Iar tu 
poţi să-ţi închipui despre moarte orice./ După cum se 
rosteşte Şcoala din Frankfurt / şi ne asigură călugărul din 
Assissi/ Decadenţii din Köln şambelanul/ din Chamonix 
şi înţeleptul din Tormes/ hăulitorii coranului din 
moscheele orientale/ precum şi vânătorul de pelicani 
din/ Insula Mare a Brăilei / ai crede că cel mai bun lucru/ 
e libertatea. Pe urmă ai crede că libertatea-i/ chiar o uşiţă 
spre paradisul pierdut./ Dar tu de-atâţia ani sapi în tine 
groapa asta îngustă/ şi nu cunoşti vreun răspuns clar la 
întrebările limpezi./ (Din când în când se deschide o 
pâine şi prin ea bâiguie umbra)/ În rest lumea-i plină de 
zei tocmiţi cu ora/ pentru umilinţa noastră/ şi rugăciunea: 
biată torţă plimbată prin ploaie./ În rest apocalipsa de 
fiecare zi/ pe când adevărata moarte vine enervant de 
încet” (Apocalipsa de fiecare zi). Nu întâmplător Marin 
Mincu a scris undeva: „Daniel Corbu ştie tot ce s-a 
petrecut în domeniul poetic în perioada ultimă…, foarte 
receptiv la inovaţiile textualiste, dar concomitent nu 
renunţă la acel pilon de liricitate ce întemeiază zona 
poetică a Moldovei. Aşa cum am şi scris, autorul este 
un poet adevărat”. Raţional, sentimental şi cu o ironie 
sclipitoare, poetul ne oferă mereu ocazii de a gusta cu 
încântare din magia versului.  

 

 Nicolae BUSUIOC 
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ADUMELCÂND PERICOLUL 
 

neapărat s-a întors din vremi 
o aducere aminte brutală – 
o lovitură ca o moarte apropiată 
adulmecând pericolul 
şi neştiind consecinţele 
pe malul apei (loc perpetuu) 
îndemn la supravieţuire 
veşnica noastră pomenire ar spune preotul 
cel ce-mi ştia gândul fără trudă 
şi familia lui cu vecinătatea reală 
şi cea ficţională şi iubirea pentru 
cea dintâi aşteptare – 
somn veşnic/ moarte sigură unde trupul este inert 
sufletul o ipoteză şi deschiderea cerului posibilă! 

 
 

PRAGURI 
 
 

restul  drumului –  
încercarea de a trece  
toate pragurile 
 

însetatele zile de vară 
o revelaţie 
podul şi moara copilăriei 
 

puntea din mijlocul satului 
totul s-a transformat în abisul 
zădărniciei – începutul unui sfîrşit 
căruia nu-i găsesc pornirea –  
nici finalul 
 

(pentru  o  vreme în antecamera senectuţii 
invoc puterile cerului) 
ruga a treia zi din cursul zilei! 
 

aşteptarea unui miracol 
a unei întâmplări fericite –  
găsirea rostului drumului 

 

 
INTRAREA ÎN DETALII 

 

nici acum nu mai vin semne 
dinspre copilul ales 
cel fără egal în lume – 
alesul meu 
 

Doamne câte păcate adun în aceste  
fraze scurte nemilostive 
şi câtă durere în fiecare 
dintre deciziile mele definitive şi mereu  
 

şi mereu incerte ca în biserica 
unde ruga de destăinuire-i şoptită 
 

Doamne fii bun şi înţelege 
eroarea fundamentală a vieţii mele –  
episod crezut grandios/pasager/înfruntat 
ca într-o bătălie 
 

un mister viaţa/ o adăugare la suferinţa 
şi la bucuriile de familie imposibil de înţeles – 
totul părea atât de simplu şi 
de bun motiv de beatitudine 

 

 

– Alo, domnu’ bibleotecar, mi-a orăcăit 
Despinoiu drept între ochi, păi, în ţara asta, dacă vrei 
să mănânci o pâine albă, treb’e, s-o furi, neică! Ori ai 
venit cu pluta p-acilea? 

– Chestia e că eu n-am furat niciodată nimic! Nici 
aripi de muşte măcar! 

– Aşa! Aşa! Da pân’ te mai lauzi tu cu ceva 
scrânteli d-aştea, eu tot vreau să-ţi aduc aminte, pă 
deşte, că popolaţia României e alcătuită dân numa’ 
trei categorii: unu: ăia de-a furat şi laptele pă care l-a 
supt; doi:  ăia care fură chiar acum orice le-ar scoate 
Nichipercea sub ochi şi, trei: ăia care tomnai să 
pregătesc dă furat. Ca şi noi! 

– Păi, ia stai puţin, c-ar mai fi o categorie,  
patru: ăia care plătesc, la sfârşit, cam tot ce s-a 
furat între timp! 

– Opaa, atunci tot e bine că ştii măcar dăn ce 
catigorie faci parte! Entelectual, taică,după cum am 
şi recunoscut eu, dîn prima-ntâi. Da-n noapte-asta, 
gata! Botezu’ Focului! Acţinea Trăsnetu’! Dăm 
lovitura la beciurili lu’ Moş Cocoloş, băi sugarici! 
Pentru că tu nici nu poţi să visezi noaptea, flămând, 
cam ce-o fi putut s-adune Bursucu-ăla dă Lupeş 
acolo, cât a fost el brigadier, sătul, la C.A.P. Belşugu’ 
Poporului: putine dă brânză şi dă smântâne, prune 
dospite, purcei întregi, măi puţă, agăţaţi dă limbă-n 
tavan, ca peştii, plus o sută şi ceva dă metri dă 
cârnaţi, d-ăia cu pecie decupată şi cu ficăţel afumat, 
d-o să umbli toată viaţa-n limbă, măi copil al durerii, 
dacă nu-ţi dispare defenitiv simţu’ mirosului! Şi asta 
numa’şi numa’ ca să te feresc dă ispită şi să nu-ţi 
povestesc, mai întâi, dă borcanele cu icre dă toati 
colorili şi dă calcanii-afumaţi, cât roata dă la şaretă, 
băi bască cu moţ! Ca să nu-ţi plouă dăgeaba-n gură 
dac-aş începe direct cu topotamii şi cu lubeniţele 
vărgate – pepenoaice turceşti, d-alea d-adevăra-
telea, dă trei vedre, una, şi cu dungi dă verdeaţă pă 
burtă, măi sulifrici! 

Oricum,a fost atât de apetisant-convingător, încât 
nici nu mai ştiu când am sărit gardul, umăr la umăr, 
şi cum ne-am trezit amândoi de-a buşilea-n lanul de 
cucută din dosul magaziei lui Lupeş, la nici cinşpe 
paşi de peştera comorilor 

– Să stai întoiegit,aicea, pă ciuci şi s-aştepţi în 
tăcere, că pă câine l-am adormit eu mai dăvreme, 
când am fost în reconoaştere! 

Un amănunt inutil, pentru că-n capul meu lătrau 
orişicum vreo mie de câini, iar în burtă simţeam deja 
cum o gheară ascuţită îmi număra, rând pe rând, 
toate maţele. Atâta doar că, destul de iute, m-am 
trezit cu Despinoiu la loc, lângă mine, fluturându-mi 
palma dreaptă pe sub nas: 

– Ăsta-i un chibrit, măi scoveargă, că lacătu’ l-am 
scos eu dân primele patru mişcări şi calea la plăcinte 
e liberă, cum s-ar zice!  Da’ ai grijă să pui băţu ars la 
loc, în cutie, că, dacă nu găseşte vro urmă, ceva, 
moş Chiorpec ăla nici n-are dă un’ să ştie că-i lipsesc 
vro zece cârnaţi, la câte sute a-nghesuit el p-acolo. 
Te las pă tine la pivniţă, măi cufurici, că eu treb’e să 
mă ocup dă magazie, unde e mult mai greu. Vezi 
numa’ că cârnaţii e agăţaţi pă vergi, în tavan... Aşa 
că iei gingaş câte unu’ mai lung, aşa, şi-l înfăşori în 
jurul mijlocului ca p-o curea... Da’ să-i faci şi nod, ca 
să nu-mi vii mie-napoi, înveşmântat în pielea goală, 
ca mireasa la aşternut! Şi mai bagă dă samă că 
hrub-aia are vro zece metri-adâncime...  E ca şi cum 
te-ai pogorî drept în iad... Ce să-ţi mai spui!?   

nesfârşit/ acest dezastru al despărţirii atât de grea 
imposibilă intrare în detalii 

 

 
CĂLĂTOR PE AICI 

 
aşa îmi petrec anii 
aşa îmi petrec zilele 
sunt într-o uşoară trecere 
cu viaţa mea de-acum –  
scriu la o vârstă memorabilă 
înconjurat de prieteni ce nu mai sunt 
şi de prieteni – puţini – încă îndrăgostiţi 
 

pe unul dintre malurile Bahluiului 
am locuit într-un bloc în apropierea 
 unor colegi unde urca după ploaie curcubeul 
(mai la vale erau pavilioanele Fabricii de ţigări 
al căror miros pătrunzător m-a învăţat să fumez!) 
 

când traversam Bahluiul aveam emoţii de fiecare dată 
şi le veneam în întâmpinare – lor emoţiilor 
primăvara mai ales când mă întâlneam cu apele 
ce urcau peste puntea miraculoasă agresiv –  
acum că nu mai sunt apele de-atunci refac drumul 
 

până să observ trec şi eu mereu mai trist 
fără să încerc să mai fac altceva decât să scriu 
poezie salvatoare pentru mine şi pentru ai mei 
prieteni cu care trec puntea în fiecare zi către 
o altă lume – imaginea acelui alt tărâm dincolo – 
o adevărată promenadă deasupra oraşului / deasupra lumii 
(precum doctorul tânăr călător altădată pe aici!) 
 
 

APE ALBASTRE 
 

 

dorul meu de ape albastre 
de tinereţe şi bătrâneţe 
amestecate – precum viaţa! 
 

doarme în adânc vieţuitoarea rănită 
(nenorocul fiului şi al fiicei...) 
malul apei şi apele 
 

şi păşunea din faţa casei 
şi vieţuitoarele ce se bucură 
şi norocul nostru care nu-i altul! 
 

acum că se leapădă de sine fiul 
şi se îndoieşte de loialitatea părintelui 
lumea s-a uitat într-o oglindă falsă... 
 

doar într-un ascunziş de suflet 
o rază strălucitoare stă deasupra capului 
ca o altădată sabie şi încearcă din nou Omul 
credinţa în biruinţă/ în dragoste 
(dorul meu de ape albastre) 
tinereţe şi bătrâneţe laolaltă! 
 
 

SUFLET CĂLĂTOR 
 

 

nu pot crede că exişti întru apropierea 
de sufletul însuşi nedefinit încă – 
un invitat la vreme de seară pe meleagul 
ancestru al părinţilor mei... 
 

un sat pe unde am umblat copil fiind 
şi pe care îl caut ca pe o comoară ascunsă 
(o vreme îl bănuiam ascuns în vizuina din deal) 
neştiindu-l decât ca pe o poveste încă nescrisă 
 

bate orologiul ca şi altădată din dragoste –  
mecanism pe care nu-l înţeleg dar îl caut şi azi 
(trece drumul carul cu boi ca şi atunci – îl aşteptăm) 
bate orologiul de pe peretele interior al casei 
 

împotriva parenţelor cufundării în uitare 
ne includem în eroare şi în izbândă şi îmbrăţişaţi 
ne aducem aminte de noi (despre noi) din vremea 
când ne credeam bărbaţi şi nu eram – copii am rămas! 
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Apoi m-a condus prudent până la intrarea boltită 
a beciului: 

– Şi, află dă la mine, mi-a susurat el în ureche, că 
dăgeaba ai tocit o mie dă cărţi dacă nu eşti în stare 
să-ţi câştigi, noaptea, pâinea cea de toate zilele!   

Păi, cam are dreptate pungaşu-ăsta, îmi spuneam 
eu în gând, coborând treptele cu ochii închişi, că pe 
profesoara mea de română, din generală, au găsit-o 
moartă de foame-n casă, după ce s-au hotărât vecinii 
să spargă uşa. 

Dar, după trei paşi şovăielnici pe treptele 
îmbrăcate într-o marmeladă fluidă şi caldă, m-am 
oprit, înfricoşat de-a binelea, să ascult.  

Acolo, jos, între pereţi de scoică vie, pâlpâind 
înfoiată în beznă, era o frâmântare leneşă de trupuri 
prea multe, care încercau parcă să se elibereze din 
învălmăşeala învârtoşată a unei fiinţe monstruoase 
care le adunase pe toate la un loc şi care, umflându-
se tentacular, se apropia lacom de tălpile mele. Aerul 
toropitor şi vâscos unduia odată cu respiraţia ei sau 
era chiar respiraţia ei. O clipă, o mie de clipe, am 
aşteptat încordat să se întâmple ceva, apoi, în vreme 
ce o fierbinte plantă carnivoră se închidea peste trupul 
meu împietrit, am îndrăznit cu gesturi rigide şi lente să 
aprind un chibrit, pe care l-am scăpat aproape imediat, 
cu cutie cu tot, în caverna de smoală de dedesubt. Mă 
scufundam într-o vâltoare febrilă de aripi tremurânde, 
căci totul clocotea, colcăia, mişuna şi milioane de ochi 
fantomatici, de neînfruntat, fluturau fulgerând forfotitor 
peste fumul fosforescent al pereţilor. Mirosea sufocant 
a carne cangrenată şi-a uree de grajd. 

Aproape inconştient, am urcat cu spatele cele 
câteva trepte care mă despărţeau de cealaltă iluzie, 
călcând pe un covor clefetind de bureţi şi de moluşte 
întraripate. Dar uşa din lemn de salcâm boieresc, 
întărită cu fibră bătută-n alamă, se înţepenise între 
stîlpii ei umflaţi de ploaie şi... 

... şi nu eşti bun nici dă dos dă căciulă!, oftase 
Despinoiu fericit, după ce mă adusese-n simţiri, 
explicându-mi, ceva mai târziu, că umezeala 
necontenită din aer se infiltrase diabolic în pivniţa şi-n 
magaziile lui Lupeş, întinzându-se ca o pecingine 
peste zidurile ferite de soare, mistuind şi destrămând 
piatra, coclind vasele şi descompunând toate 
merindele stocate-n devălmăşie acolo. Apoi totul se 
îmbrăcase într-o saltea mucilaginoasă de ciuperci 
catifelate şi râncede, cotropite la rândul lor de 
filamentele unor micelii flocoase ca pielea jilavă a 
liliecilor de peşteră, peste care se umflaseră 
mucoasele stalagmitice ale altor făpturi de coşmar, 
izvorând fără odihnă din ele însele şi dospind 
purulent  în întuneric.  

Viermi graşi, iluminaţi pe dinlăuntru, miriapozi 
unduioşi, îmbrăcaţi în blană roşcată de drac, goange 
lucioase de toate mărimile, fluturi cu cap de mort şi cu 
ochi de strigoi proliferaseră fără hotare într-acea 
Împărăţie a Lăcomiei Putride. 

– Bine măcar că s-a agăţat un cârnat d-ăla dă 
gâtu’ tău!, a jubilat mentorul meu mai apoi, răsucindu-
mi un şarpe apetisant pe sub nas. Da’ stai, stai, nu te 
bucura docamdată, că n-avem pâine! 

Moment în care mi-am şi adus aminte că vecina 
noastră îşi păstra pâinea veche într-o sacoşă albastră 
de plastic, agăţată sub streaşină-afară. Aşa că, în nici 
două minute, am răsturnat, cu duruituri, câţiva 
bolovani cafenii peste scândura negeluită a mesei: 

– Uite că nu-i greu deloc să-ţi câştigi pâinea în ţara 
asta!, am predicat eu apăsat şi triumfător. Mai greu e 
cu salamu’! 

– Păi, iegzact d-aia l-au împuşcat şi pă 
Ceauşescu, săracu! 

CORABIA 
 

Zi de zi am lucrat la corabia cu şapte pânze 
ca la o mare construcţie. 
I-am aşezat cu grijă prova teuga babordul, 
Treceau zilele – prostituate fierbinţi 
pentru ibovnici de treabă. Tinereţea 
aşa a trecut. 
Veneau oamenii un fel de Iisuşi astmatici : 
„Se spune c-ar înălţa o corabie 
dar nimic nu se vede – ziceau – 
poate că-i doar o corabie de vorbe”. 
Zi şi noapte am continuat să lucrez la corabie. 
Zi şi noapte imperiul îndoielii am frânt. 
I-am aşezat cu grijă pupa trirema odgoanele 
despăturita vatră din suflet găleţile cu rouă. 
„Poftiţi în corabia cu şapte pânze 
vântu-i prielnic şi depărtarea ne-aşteaptă 
iat-o cum luminează cu toate rănile sale!” 
Dar oamenii întârziau să urce. 
„Asta nu e o corabie ca toate corăbiile 
ziceau încercând în mâini carcasa de litere 
fierbinţi 
asta e o corabie de silabe  
asta e o corabie umplută cu lacrimi”. 

 
 
 
 

GENERAȚIA OBOSITĂ 
 
 

Dar cine să mai vadă cele o mie de mirese 
dansând în fiecare noapte la marginea Nilului? 
Şi cine cohorta de îngeri şi 
vechiul burg dezmierdat de un clopot? 
Cu zilele târându-se albe ca arginţii trădării 
(de care nici Iuda nu mai are nevoie) 
într-o cameră – feed-back – înţesată cu amintiri şi 
păianjeni  
prietenul meu plecat pe-un fir de alcool  
îşi sorbea gloriola  
admonestând deşertul din clepsidră.   

 
 
 

 
ȚĂRMUL CU FOCURI BENGALE 

 

Ani şi ani am lucrat la aceste lucarne  
prin care sufletul se strecoară afară 
şi-acum când încerc să le-nchid 
mâna îmi tremură. 
Pare senin  
dar ninge-n memoria anilor ’80 
ninge pe creierul pluriform şi ambiguu 
unde cuarcii leptonii şi gluonii exultă 
şi toate războaiele sfârşesc în baletul haotic 
pe un ţărm cu focuri bengale. 
 
     Acolo 
În dulci poliedrice confortabile vorbe 
acolo voi strecura celesta otravă. 
 

 

BLAZONUL DE ARHONTE 
 

Nici mergător pe sârmă la circul 
de stat 
nici chelner la Viena după o spiţă străbună 
nici salvamar la Miami 
nici universitar la Heidelberg 
nici comis-voyajor nonşalant prin oraşele 
din Orient 
nici călugăr budist prin peşterile Tibetului 
nici rege al Etiopiei în fireasca 
descendenţă familială. 
Ce-am ajuns noi, Daniel Corbu? 
Biet călător prin barăcile visului 
sclav al metaforei oferind adăpost pentru 
nunţile necesare oferind 
lecţii mentale de frică şi extaz 
purtând ca pe-o invizibilă torţă 
blazonul de arhonte al cuvintelor 
ce nu te-au hrănit niciodată de-ajuns. 

 
 

TRANSCENDENȚA GOALĂ 
 

Ah, de câte ori voit-am 
Ca să spânzur lira-n cui! 

Eminescu 
 

 
 

Doamne, de vei veni mă vei găsi 
ridicat din ungherele cărnii direct în rugăciune 
direct în pronaosul flăcăruit de speranţă. 
Trec zilele şi-am învăţat doar prima vocală 
din Cartea morţilor. 
Trec nopţile pline de regi şi eucalipţi 
privesc din nou marginea cerului 
zdrenţuită de nouraşi decadenţi: nici un răspuns 
la vechiul repetatul meu strigăt, Doamne, 
nici un răspuns, Cerule, măreaţă vatră, 
ani şi ani ai văzut zidul încenuşându-se 
ciuperca orgoliilor crescând 
drumurile din palmele mele răzvrătindu-se. 
În aşteptarea totemului doar în vorbe 
am fost fericit. 
Dar disperat ca anul acesta 
ca în cel care a trecut şi ca de când sunt 
n-am fost niciodată. 
 
Nici un răspuns, Doamne, la repetatul meu 
strigăt! 
Îmi fac de lucru în jurul absenţei 
lipăi în preajma unei fericiri iluzorii 
tot mai mult cred că Moartea 
e singura instituţie care mai impune respect. 
 

 
MANUALUL BUNULUI SINGURATIC 

 

 
Încă te ştie gura mea sărutând lame subţiri 
încă te ştiu mâinile plânsul fără motiv 
vai mie rătăcitor prin oglinzi 
firmiturile cântecului au amuţit 
şi-i atâta linişte 
de parcă-aş fi murit în mai multe trupuri deodată. 
Cândva stam printre împuşcăturile râsului  
sfidam de departe desfrunzitele ore 
acum tot mai spăşit înaintez 
de teamă să nu trăiesc altcuiva viitorul. 
Încă te ştie gura mea sărutând lame subţiri  
încă te ştiu mâinile plânsul fără motiv  
pe străzi amurgite cineva proclamă totemul  
iubirii întoarcerea la cărţile care ne-nving  
cuvintele trec obosite ca spălătoresele seara  
îngerii dorm 
prietenii îmbătrânesc în fotografii 
Manualul bunului singuratic lâncezeşte-n odăi. 
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ÎNTRE DUMNEZEU ȘI OM...  
O ÎNTREAGĂ POVESTE! 

 
Conferința scriitorului Andrei Pleșu, de la Iași (din cadrul 

„Serilor Doxologia”, organizate de Mitropolia Moldovei și 
Bucovinei), a atras, măcar pentru o vreme, atenția asupra unui 
subiect nedreptățit de cultura românească: parabolele sau pildele 
rostite de Mântuitorul Iisus Hristos. S-a scris puțin, foarte puțin pe 
această temă, dar s-a predicat mult în biserici. Și, ceea ce este cel 
mai important, învățăturile concentrate în aceste pilde au fost 
extrase, asimilate și preschimbate în viață de creștinul cel neviclean 
și neleneș. Asta nu înseamnă că, în plan cultural, nu se crease un 
orizont de așteptare pe acest subiect. În plan teologic, așijderea, 
doar că speranțele erau îndreptate către teologi (în sensul 
„profesionist” al cuvântului). Încât, mare mi-a fost și mie 
nerăbdarea de a lectura volumul Parabolele lui Iisus. Adevărul ca 
poveste, publicat de Andrei Pleșu la Editura Humanitas (în condiții 
de excepție). Am și fost printre primii care a publicat o recenzie la 
această carte și, în orice caz, prima (cronologic vorbind) voce din 
mediul bisericesc care a emis o opinie asupra textului, fapt amintit 
și de autor, în momentul în care a primit premiul Uniunii 
Scriitorilor din România pentru cea mai bună carte a anului 2012. 
Entuziasmul nedisimulat din rândurile acelei recenzii nu s-a mai 
domolit între timp, dimpotrivă. Faptul că am avut șansa de a-l 
cunoaște și personal pe autor – cu prilejul conferinței amintite – 
și de a petrece, împreună, ore întregi, de-a lungul a trei zile, m-a 
convins și mai mult  că acest volum nu este nici pe departe un 
exercițiu intelectual sau vreo probă de erudiție, ci expresia unui 
crez lăuntric, vădind o profundă înțelegere a textului 
scripturistic în poate componenta sa cea mai enigmatică – cea a 
pildelor rostite de Mântuitorul. 

Firesc, au existat, încă de la început, și unele voci critice la 
adresa acestei cărţi, care va rămâne  drept una de răscruce în cultura 
românească de inspirație creștină. Rare au fost însă vocile care au 
putut numi ceva concret în text, o slăbiciune sau o eroare de natură 
teologică. În general se regăsesc, în mediul generos al internetului, 
unele etichetări aspre și imprecații ce mizează pe alergii la trimiteri 
bibliografice eterodoxe (deși, spre exemplu, Dogmatica Părintelui 
Stăniloae abundă de astfel de referințe, fără a i se știrbi, prin 
aceasta, ortodoxia învățăturii), respectiv prejudecăți – sinucigașe în 
plan cultural – conform cărora nu poți fi ortodox dacă recurgi la un 
vocabular filosofic sau la formule elevate în exprimare (sunt și 
persoane care au avut puterea de a mărturisi, cu multă candoare, că 
au recurs la asistența unui dicționar pe parcursul lecturii 
Parabolelor..., trecând astfel peste bariera unui limbaj, ce-i drept, 
nu tocmai accesibil cititorului obișnuit). 

Una dintre criticile nedrepte care i s-au adus lui Andrei Pleșu a 
fost aceea că formula „adevărul ca poveste” este inadecvată, ba 
chiar eretică, corect fiind a spune: „Adevărul ca Persoană”. Știm și 
mărturisim, într-adevăr, despre persoana Mântuitorului Iisus 
Hristos că este „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14, 6). Dar când 
Adevărul, astfel înțeles, vorbește în pilde, spunând adevăruri 
despre om sau despre Împărăția cerurilor, o face sub această formă 
a povestirii sau a poveștii. Așadar, pe de o parte este vorba despre 
câte un adevăr pe care ni-l revelează Însuși Adevărul, pe de altă 
parte despre un mod de a comunica printr-o poveste acest adevăr. 
Iar, la Andrei Pleșu, povestea nu ne trimite la înțelesul său secundar 
de „minciună, născoceală, născocire, născocitură, neadevăr, 
palavră, plăsmuire, scorneală etc”, ci la cel de narațiune cuprinzând 
fapte și personaje create cu scopul de a transmite un mesaj.  

O explicație a acestui mod de a comunica – în pilde – al 
Domnului o reprezintă incapacitatea noastră de a recepta adecvat 
cuvintele care ne așază pe calea Împărăției; sunt adevăruri care, cel 
mai adesea, provoacă nedumerire (uneori, scandal!), durere sau 
chiar împotrivire. Încât problematica receptivității este una esențială 
atunci când vorbim despre pildele rostite de Mântuitorul, iar Andrei 
Pleșu a intuit și abordat acest lucru de o manieră entuziasmantă. 

Dar de ce Adevărul resimte nevoia să grăiască în pilde? Nu 
era suficient să le spună: „Eu sunt...” (și veți găsi, cercetând 
Evangheliile, multe atribute bune de pus în locul celor trei puncte, 
de genul „Pâinea vieții”, „Lumina lumii” ș.a.)? 

  

Citind Evangheliile, nu se poate să nu remarci că au fost atât de 
mulți cei care, deși au avut șansa de a se afla în proximitatea Fiului 
lui Dumnezeu, de a asculta cuvinte dumnezeiești și chiar de a vedea 
minuni săvârșite de Acesta, totuși nu au crezut în El. Ba, chiar și 
dintre cei care au crezut și L-au urmat, ca ucenici, cei mai mulți au 
avut nevoie și de altceva decât de comuniunea cu Hristos. E ceea ce 
subliniază Domnul, cu o oarecare doză de mâhnire, atunci când Filip 
Îi cere să le arate pe Tatăl: „De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai 
cunoscut...?” (Ioan 14, 9). Ei, tocmai spre această cunoaștere, spre o 
mai bună și mai adecvată cunoaștere, a folosit Mântuitorul parabola. 

 

De trei ori, parabola 
 

Care sunt avantajele parabolei în a comunica acele adevăruri care 
conduc către Adevăr? Marele avantaj al parabolei este acela că el nu 
atentează cu absolut nimic la libertatea omului (de la libertatea de a 
primi/ înțelege cuvântul mântuitor până la aceea de a alege ce și cum 
să făptuiască). Dacă e ceva ce Dumnezeu respectă... cu sfințenie în 
ceea ce ne privește, acesta este darul libertății. De aceea El nu 
copleșește auditoriul prin erudiție, atunci când predică, nu apelează la 
atotștiința Sa decât în anume situații, nu face minuni spre a 
impresiona, ci povățuiește, îndeamnă, mustră (când e cazul), 
tămăduiește – din iubire – „toată boala și toată neputința din popor”, 
dar cere discreție asupra acestor fapte și nu răspunde niciodată atunci 
când i se cer „semne și minuni”. Vorbindu-ne în pilde (căci cuvintele 
Sale sunt mereu actuale), Domnul nu face decât să ne respecte 
calitate de parteneri de dialog. Fără a anula distanța dintre creatură și 
Creator, dintre om și Dumnezeu, parabola crează un spațiu în care 
cei doi se pot întâlni ca doi prieteni ce stau „la un pahar de 
vorbă”. Dumnezeu se pleacă spre om și-i vorbește pe limba și 
înțelesul acestuia. Iar prin povestea pe care i-o spune, Dumnezeu 
îi deschide omului poarta către altă lume decât cea din care se 
inspiră parabola, anume către realitatea Împărăției cerurilor. De 
pășit prin această poartă nu mai depinde însă de Dumnezeu, ci 
doar de fiecare om în parte. 

Al doilea element ce pledează pentru discursul în pilde este acela 
că parabola oferă omului șansa de a se detașa de „adevărurile” 
proprii, de a ieși din încrâncenarea cu care se ține de ceea ce el știe 
deja. Nu poți primi decât cu mare greutate un adevăr, fie el și unul 
dumnezeiesc, dacă îți este predat pe calea unei logici argumentative 
sau chiar în ambianța unor miracole ce sfidează legile naturii. Ca să 
reușești asta, ai nevoie de o golire de sine, de o deschidere 
(receptivitate) prealabilă. Dar când ți se spune o poveste, nu ai de ce 
să te închizi, nu ai nimic de pierdut. Nu riști nimic, la urma urmei, 
mai ales că, cel puțin formal, nu este vorba despre tine, ci despre alții 
(fie ei și personaje imaginare). Pe undeva, e speculată aici – în sensul 
bun al cuvântului – și o predispoziție a omului de a „pleca urechea”. 
Așa a făcut Eva, care a plecat urechea la cuvintele șarpelui 
(diavolului), așa a făcut Adam care a ascultat ce i-a „povestit” Eva 
despre fructul oprit, așa facem și noi, cumva, când cineva ne spune o 
poveste. Iar Hristos, bineștiind această înclinație a firii umane, se 
folosește, cu dumnezeiască înțelepciune, tocmai de această neputință 
a noastră spre a ne ridica. 

Un al treilea mare avantaj al parabolei este că ajută omul să se 
îndrepte, să conștientizeze păcatul sau căderea în care se află, îi 
deschide ochii asupra rănilor provocate prin ruptura de Dumnezeu. 
Metoda e folosită încă din perioada Vechiului Testament.  

 Când David – proorocul ce avea, ca împărat, mai multe femei 
spre însoțire – a greșit, luându-i femeia lui Urie și „aranjând” o 
bătălie astfel încât acesta să fie ucis, proorocul Natan, trimis de 
Dumnezeu să-l mustre spre îndreptare, îi spune, mai întâi, o poveste: 
„Erau într-o cetate doi oameni: unul bogat şi altul sărac. Cel bogat 
avea foarte multe vite mari şi mărunte, iar cel sărac n-avea decât o 
singură oiţă, pe care el o cumpărase de mică şi o hrănise şi ea 
crescuse cu copiii lui. Din pâinea lui mâncase şi ea şi se adăpase 
din ulcica lui, la sânul lui dormise şi era pentru el ca o fiică. Dar 
iată că a venit la bogat un călător, şi gazda nu s-a îndurat să ia din 
oile sale sau din vitele sale, ca să gătească cină pentru călătorul 
care venise la el, ci a luat oiţa săracului şi a gătit-o pe aceea 
pentru omul care venise la el” (II Regi 12, 1-4). David s-a revoltat 
la auzul unei astfel de nedreptăți și abia apoi a aflat de la Natan că 
despre el este vorba în această poveste, alegând să se pocăiască 
de păcatul ce-l săvârșise (adulter și crimă). 

 

Omul nu are, cel mai adesea, capacitatea (sau receptivitatea, cum 
spune Andrei Pleșu) de a primi direct, pe viu, adică fără „anestezia” 
unei povești, intervenția chirugicală și curățitoare a cuvântului 
dumnezeiesc. La asta se mai adaugă permanenta ispită de a judeca pe 
altul și de a se cruța pe sine. Parabola dă omului șansa de a judeca 
pe altul (iarăși vedem cum Domnul se folosește de o slăbiciune a 
noastră), dar de a aplica, ulterior, „sentința” la noi înșine. E drept 
că, nici măcar așa procedând, omul nu este lipsit de dreptul de a 
refuza cuvântul lui Dumnezeu. Este, spre exemplu, ceea ce fac și 
„arhiereii și fariseii” care „ascultând pildele Lui, au înțeles că 
despre ei vorbește” (cf. Matei 21, 33-46, la pilda lucrătorilor celor 
răi ai viei), dar nu au înțeles și că, astfel, aveau șansa de a schimba 
viața lor, ci au preferat, ulterior, să uneltească spre a-L prinde și a-
L omorî (altfel spus, au căutat „a-I închide gura”). 

Acestea sunt doar trei dintre posibilele avantaje de a vorbi în 
parabole, pe care le putem desprinde plecând de la această „analitică a 
receptivității” a lui Andrei Pleșu. Între Dumnezeu și om se întinde o 
întreagă poveste, cu arcuiri de parabolă ce coboară până atinge 
pământul, dar se întoarce mereu către cer, de acolo de unde a și 
coborât. Andrei Pleșu s-a plasat, în mod inspirat, dar după o 
tenace investigare, chiar în acel punct de inflexiune. Dacă îmi este 
permis, risc și o proorocie: la următoarele cărți nu îl vom mai găsi 
acolo, ci undeva pe linia ce se întoarce spre înălțimi. De unde știu? 
Asta-i o altă poveste...     

Pr. Constantin STURZU 
 

POVESTEA  
CA TERAPIE FIINŢIALĂ 

v  
În ciuda argumentelor formulate cândva de Kant, categoriile 

minţii umane, constitutive capacităţii de judecării şi, implicit, 
posibilităţii de înţelegerie, sunt mai degrabă rezultatul experienţei 
naturale, şi mai puţin rodul unor înzestrări a priori. Desprinsă din 
lume, ar rezulta că mintea umană este mai pricepută la problemele 
acestei lumi, decât la cele divine. Iar pe cele divine, atunci când 
încercă se le gândească, este tentată se le fixeze în forme lumeşti.  

Cartea lui Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste 
(Editura Humanitas, 2012) o înţeleg, în primul rând, drept evaluare a 
unui paradox: cum poate Dumnezeu făcut om să le vorbească 
oamenilor cu minţi lumeşti despre Împărăţia lui Dumnezeu? Cum 
poate Dumnezeu făcut om să se facă înţeles de omul desfigurat 
fiinţial, de un om care şi-a pierdut prin cădere esenţa, statura 
ontologică hărăzită de Dumnezeu? Vorbirea în parabole a fost soluţia 
găsită de Iisus. De ce nu expunerea sistematică, în spirit geometric? 
Cred că putem schiţa un răspuns la aceste întrebări dacă luăm în 
calcul, pe de-o parte, un adevăr teologic, cel legat de intenţia 
fundamentală a întrupării lui Iisus şi, pe de altă parte, un adevăr al 
psihologiei, legat de modul în care se formează identitatea personală. 
Teologic vorbind, lucrarea pământească a lui Iisus nu a avut drept 
scop fundamental sporirea ştiinţei oamenilor despre cele nevăzute. 
Iisus a vizat cel mai radical şi mai complicat lucru cu putinţă: să 
schimbe firea cea căzută a omului, să-l restaureze după modelul său 
divin. O expunere sistematică şi completă a mesajului său ar fi 
inadecvată, chiar imposibilă, din mai multe motive: nu poţi 
introducere în limitele şi articulaţiile determinate ale unui sistem o 
„învăţătură” despre destinul divin, în vecinătatea infinitului, al fiinţei 
umane. Apoi, cuvintele lui Iisus, nefiind o învăţătură în sens lumesc, 
nu-şi doreau să stârnească în mintea celor din auditoriu (sau în 
cititorul de astăzi al Evangheliilor) atitudini cognitive de tipul „corect” 
sau „incorect”, cât mai degrabă un fel de sporire a unei tensiuni 
existenţiale profunde. Or, la această stare nu se poate ajunge pe calea 
liniară, a unui sistem teoretic. Nimeni nu se simte vizat în calitate de 
individualitate muritoare de un sistem teoretic abstract. În al treilea 
rând, Iisus nu a venit să stea de vorbă mai ales cu teologi şi filosofi, cu 
specialişti în argumente şi figuri retorice, ci cu cei mulţi şi oropsiţi, cu 
hoţi, cu vameşi, cu bolnavi de toate felurile. Prin urmare, forma 
elaborată a unei doctrine sistematice le-ar fi fost acestora 
inaccesibilă încă din start. Aşa că alegerea poveştii părea a asigura o 
accesibilitate maximă a „învăţăturilor” transmise. Oricine ar putea, 
în principiu, asculta şi înţelege o poveste. Psihologic vorbind, 
poveştile pe care le trăim şi pe care le auzim contribuie esenţial la 
formarea identităţii noastre personale. 

adevărul ca poveste. povestea ca adevăr 
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  CCRROONNIICCAA  VVEECCHHEE  

Atitudinea faţă de o poveste nu este cea a evaluării din perspectiva 
validităţii cunoaşterii teoretice înglobate, ci aceea de a ne identifica cu 
diversele personaje. Psihologii au sesizat o dublă compartimentare a 
memoriei de lungă durată: memoria de tip semantic şi cea de tip narativ. 
În primul „compartiment” este stocată informaţia de tip teoretic, fără 
relevanţă personală (orice individ cu o minimă instrucţie ştie care este 
formula apei, dar nu se defineşte pe sine prin acest fapt); în al doilea 
compartiment sunt stocate întâmplările prin care am trecut de-a lungul 
timpului, poveştile vieţii noastre (fiecare poate povesti în ce mod şi-a 
petrecut concediul vara trecută, de pildă). Suma tuturor poveştilor 
stocate în memoria narativă constituie nucleul dur al identităţii noastre 
personale. Identificându-ne cu unul sau altul dintre personajele unei 
poveşti, transformăm povestea în cauză în parte a identităţii noastre 
personale. Evident, există grade ale acestei identificări: de la o 
identificare superficială, până la una aproape completă. Amploarea 
acestei identificări este direct proporţională cu compatibilitatea dintre 
noua poveste şi poveştile care ne structurează deja identitatea personală. 
Astfel se face că una şi aceeaşi poveste îi poate lăsa indiferenţi pe unii 
receptori, pe când în alţii poate stârni adevărate furtuni existenţiale şi, în 
consecinţă, restructurări drastice ale identităţii. Aşa cum subliniază 
Andrei Pleşu, cine are întrebările despre condiţia existenţei sale, poate 
sesiza răspunsurile în parabolele lui Iisus. Poveştile pe care Iisus le spune 
apostolilor sau mulţimii au menirea, în primul rând, de a determina 
conştientizarea distanţei ontologice ce separă identitatea pe care 
Dumnezeu a sădit-o în om la începuturi, de cea pe care omul căzut şi-a 
„construit-o” prin voinţă proprie şi integrare în logica vârtoasă a lumii. 
Sau, aşa cum spune autorul, au puterea de a pune în lumină starea de 
exterioritate în care a ajuns creatura în raport cu Creatorul ei. În al doilea 
rând, parabolele lui Iisus sunt parte dintr-o terapie fiinţială, indicând 
drumul pe care omul îl poate parcurge pentru a ajunge în locul hărăzit de 
Dumnezeu. Unora parabolele nu le spun nimic, trăind pe mai departe în 
orizontul lumii acesteia; unii vor conştientiza, dar nu vor fi dispuşi să 
facă nimic. Alţii îşi vor conştientiza condiţia, în plus fiind şi dispuşi să 
facă ceva, să o apuce pe drumul arătat de Iisus. Dintre aceştia, unii o vor 
face cu un entuziasm debordant şi vor obosi curând, iar alţii vor pleca 
greu dar, înţelegând precaritatea şi nevolnicia omului lumesc, se vor 
smeri şi se vor lăsa conduşi de Iisus în afara lumii, către sinele lor divin. 
Atunci locul lui Eu este luat de Iisus. Un drum al jertfirii eului lumesc 
din iubire pentru Cel ce ne-a hărăzit cea mai înaltă demnitate, aceea de a 
deveni Dumnezei după har. Parabolele lui Iisus vor să sădească în noi şi 
permanenta veghe, prezenţa minţii în Dumnezeu, fără de care eul nostru 
lumesc îşi reintră lesne în drepturi. Transgresând orice liniaritate 
lumească, parabolele lui Iisus au efecte paradoxale. Pentru cei ce caută 
răspunsuri privind destinul lor ceresc, parabolele sunt o cale, un indicator 
fiinţial precis; pentru cei ce îşi construiesc identitatea personală prin 
„poveşti lumeşti”, parabolele sunt de nedesluşit, un văl sau chiar o 
interdicţie. Acţionând ca o uşă, parabolele sunt şi separare, şi unificare; 
şi deschidere, şi închidere (p. 245). Acest caracter viu, dinamic, al 
parabolelor le diferenţiază net de orice filosofie sau ideologie, crede 
Andrei Pleşu. Filosofia ne arată, între-o manieră generală, cum stau 
lucrurile, care este presupusul lor substrat, dar nu ridică probleme 
existenţiale relevante pentru persoane concrete, nu ne cere să acţionăm 
sau să luăm decizii urgente. Întâlnirea cu o filosofie nu ne schimbă viaţa. 
Cel mult, ne schimbă modul în care gândim un set restrâns de probleme 
abstracte. Dimpotrivă, parabolele – fie că ne cer să făptuim, să dăm 
roade bune, fie că ne cer să fim contemplativi, în funcţie de context – 
au drept intenţie de bază zidirea divină a omului, transformarea sa într-
un pom al roadelor duhovniceşti. Cred că şi cea mai semnificativă 
realizare filosofică rămâne lumească, sintagma filosofie creştină fiind 
autocontradictorie. A privi şi interpreta prin lentile lumeşti cuvintele 
lui Iisus nu este un mod de a fi mai aproape de Iisus, ci un mod de a 
goli Adevărul viu de Viaţă, de a-l reduce la o schemă a intelectului. 
Raţiunea filosofică, ca mod de a fi al minţii naturale, nu poate trata o 
problemă până când nu o traduce în propriile canoane şi categorii, 
până când nu o naturalizează. Parabolele lui Iisus pulverizează orice 
categorie şi logică naturală şi ne fac să vedem în mintea umană mai 
puţin o maşinărie algoritmică a categoriilor naturale, cât o posibilă uşă 
de intrare a Cuvântului către inima rătăcită.      

 

Gerard STAN 
 

ŞEHEREZADA  
LA PICIORUL CRUCII 

 

De fiecare dată, terminând lectura unei cărţi şi vrând să 
prelungesc parcă împărtăşirea cu textul, adăstez câtva timp, 
gândindu-mă la cine a mai avut bucuria ori spaima citirii sau 
recitirii volumului, ce idei, ce controverse a iscat el, ce zidiri sau 
cutremure, ce învieri sau răstigniri, în ce furtuni îl aruncă şi la ce 
limanuri de gânduri îl duce pe cititorul împătimit. Unele reacţii 
mă întâmpină, sub diverse forme, pe diferite canale de 
comunicare, marcând teritorii cu pietre de hotar ale cunoaşterii; 
altele, cele mai multe, îmi vor rămâne necunoscute. 

Receptivitatea misterioasă de care se bucură unele sau altele din 
cărţile ultimelor două decenii m-a fascinat întotdeauna; iată de ce nu 
puteam să ratez întâlnirea cu această ultimă apariţie editorială a lui 
Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste (Editura 
Humanitas, Bucureşti 2012). Atractivitatea şi eleganţa incontestabilă a 
obiectului în sine (hârtie volumetrică, supracopertă plăcută ochiului şi 
mâinii, corp de literă confortabil vizual) şi inteligenta strategie de 
marketing a editurii, prefaţată de o serie de conferinţe, sunt tot atâtea 
elemente anticipatoare ale interesului (ne)aşteptat declanşat. 

Incitantă îndrăzneala autorului de a pune în discuţie actualitatea 
textului biblic, a parabolei văzută nu ca simplă fabulă care ne aşteaptă să-i 
descifrăm tâlcurile (asta în cazul în care nu le înghiţim de-a gata), ci ca 
efect al răstignirii intelectului divin pe lemnul limitelor raţiunii omeneşti. 

Şi mai interesantă, la o primă vedere, mi s-a părut absenţa 
(programatică) a Numelui Hristos, pe care l-am căutat cu lumânarea 
(nepusă sub obroc) în toate cele 314 pagini ale cărţii, gol absenţă de 
natură să-l aducă pe un ultraortodox pe culmile confuziei, dacă nu 
chiar pe cele ale disperării... 

Eşuând în cercetarea mea (profund primitivă, recunosc!), am 
reluat cartea, cu sentimentul primirii unei lecţii. De hermeneutică, 
fireşte, întru o risipă de necesităţi. Imediat şi-a făcut loc, din volutele 
memoriei, un fragment din Jurnalul de la Tescani, posibilă cheie de 
comprehensiune şi a cărţii de faţă: pentru a înţelege un peisaj, o 
imagine, trebuie să cauţi aceeaşi perspectivă; să te instalezi în 
punctul simultaneităţii, adică în loja lui Dumnezeu. 

Am încercat, deci, să mă aşez (confortabil) în loja lui Pleşu, 
admirând şi golul, lipsa pe care încearcă să o umple, apelând la 
strategii persuasive din cele mai diverse. Profund interogativă, cu o 
eleganţă şi o exuberanţă a discursului rar întâlnite, o frazare 
impecabilă, un ascuţit spirit critic, cartea face o echilibristică de 
invidiat între texte, pretexte, argumente şi opinii. 

Apecându-se fără complexe asupra Evangheliilor (inclusiv pe 
apocrife), cu o deschidere neîngrădită spre o bibliografie 
preponderent protestantă şi catolică, demonstrând competenţă şi 
apetenţă pentru descoperirea unor reale puncte de încopciere cu 
alte religii (iudaism, islamism, hinduism), volumul se constituie 
într-o veritabilă testare a unor limite. Ale autorului şi, deopotrivă, 
ale cititorilor. 

Impactul e cu atât mai mare, cu cât sunt dezgolite, fără 
menajamente, imagini neliniştitoare ale unui creştinism flasc, 
bolând, risipindu-se „democratic” şi sentimental într-un peisaj 
din ce în ce mai indiferent, când nu e direct ostil, cu vocaţia 
banalizată, o ortopraxie mohorâtă, simultană absenţă din 
frumuseţea lumii şi din tragicul ei.  

Cartea respectă o dualitate a construcţiei, începând cu partajarea 
propriu-zisă a textului şi mergând la structura de adâncime, unde 
recunoaştem scheme de tip binom: înăuntru/în afară, sus/jos, 
interior/exterior, evidenţă/inevidenţă, timp mic/timp mare, 
diferenţierea dintre răspunsul ştiinţific şi poveste, într-o încercare de 
armonizare a contrariilor, care potenţează tensiuni şi interogaţii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminologia se vădeşte un cuceritor melanj, într-o epocă de 
criză a limbajului, într-un timp în care superspecializarea e, 
deopotrivă, o necesitate şi o primejdie. Sensuri multiple, 
suprapuse, arabescuri fractalice, declaratul efort de a fi autentic, 
refuzul de a se afilia secolelor întregi de cuminţenie şcolară şi 
omiletică fadă, dar şi revolta faţă de interpretările tendenţioase 
(structuralism, semiotică, naratologie, ecologie, sociologie, 
feminism), iată doar câteva elemente de atractivitate faţă de o 
lucrare solicitantă. 

Şi, treptat, te nepădesc dilemele, întrebările... Pentru cine a 
fost scrisă această carte? Cărui tip de cititor se adresează? Ce fel 
de receptivitate şi deschidere spirituală, câtă nemulţumire de sine 
şi rupere de autosuficienţa cotidiană sunt necesare pentru a valida 
(sau invalida) o relaţie de consubstanţialitate asumată: iubirea 
hristică nu se poate dărui pietrelor, firilor îndărătnice sau 
îndobitocite, răzvrătiţilor profesionişti sau adormiţilor. Nu 
contaminează, somnambulic, pe toată lumea. E de faţă pentru 
toţi, dar nu pentru oricine.? 

Sunt doar câteva interogaţii care cresc pe măsură ce opul îşi 
risipeşte dezvăluirile, ascunzându-se totodată înapoi în titlu. Un 
titlu ce nuanţează şi actualizează capacitatea revelatorie şi 
reflexivă a poveştii, nu doar auzită ci, mai ales, trăită; o tâlcuire 
permanentă a cuvântului rostit, pus în rost, răstignit de înţelegerea 
sau neînţelegerea noastră. 

Marele merit (şi marele risc) al lui Andrei Pleşu este acela de 
a ne smulge dintr-o pădure de -isme: anacronism, scepticism, 
fundamentalism, instituţionalism, pentru a ne regăsi în poveste, în 
povestea fiecăruia, la piciorul Crucii Adevărului Întrupat, dând 
seamă fiecare de ale sale: Dacă nu faci lucrul anume pentru care 
eşti chemat, eşti pasibil de cea mai severă corecţie... 

 

Mihaela GRĂDINARIU 
 

... PE SCENA TEATRULUI 
  
Pe patru aprilie a.c., în sala Teatrului Naţional „Vasile 

Alecsandri” din Iaşi, lumea dădea năvală să intre. Scaunele erau toate 
ocupate iar în picioare, pe margine, mai stăteau cam o pătrime din cei 
care ocupaseră locuri. Toţi aşteptau începerea spectacolului. 
Niciodată nu am văzut atâta lume dând buzna la o întâlnire cu unul 
dintre cei mai înzestraţi scriitori/cugetători de astăzi. Afară au rămas 
dezamăgiţi, pentru că nu au mai avut acces în teatru, zeci sau chiar 
sute de iubitori de cultură! M-am întrebat: cărui fapt se datorează 
atâta aflux de oameni? Răspunsul, dacă poate fi vreunul, va transpare, 
cred, mai departe. Pe la şapte fără zece, conform anunţului din presă, 
eram în faţa teatrului. Aici, doritorii într-a-l vedea pe Andrei Pleşu, 
într-o dezordine oarecum organizată, se întreceau în a ajunge în 
foaier, dar nu era posibil; al doilea rând de uşi nu se mişca deloc; mi-
am zis că trebuie să fac stânga împrejur, având totuşi satisfacţia că 
ieşenii ştiu să aprecieze şi să valorifice un eveniment a cărui 
încărcătură cultural-teologică i-a scos din casă. 

 

Nu am făcut nici trei paşi îndărăt, când parcă o voce mi-a 
amintit de intrarea actorilor, pe care o folosisem mai demult, la 
„Vânătoarea de raţe”. Punându-mi în aplicaţie planul ad-hoc, în 
trei minute eram în sală, unde nu mai aveai loc să arunci măcar un 
ac. Prin amabilitatea unei doamne de la garderobă, am obţinut şi 
un bine primit scaun. Cred că, dacă Andrei Pleşu ar fi venit să-şi 
lanseze, odată cu prelecţiunea, o altă carte, n-ar fi avut parte de 
prezenţa atâtor concitadini de-ai mei. Titlul – Parabolele lui Iisus. 
Adevărul ca poveste – a fost magnetul extraordinar ce i-a atras pe 
atâţia curioşi, cititori/ascultători.  

Pleşu este posesorul unui netrucat flux empatic; cum vorbeşte aşa 
şi scrie: fraza-i cursivă, bogată în semnificaţie şi conţinut, fără 
arabescuri căutate cu lumânarea, într-o stilistică de atractiv spadasin al 
cuvintelor, împreună cu hâtroşenia-i nativă, cuceresc lectorul şi 
auditorul. Paharul harului este plin de dă peste el. Talanţii care i-au 
fost dăruiţi i-a pus în negoţ cu bună şi temeinică zidire, iar rodurile au 
în ele semnele şi înfăţişările celor aleşi. Cum spunea chiar el, Andrei 
Pleşu nu oferă soluţii teologice, nu exorcizează, nu emite edicte şi nici 
nu cere cuiva să-l urmeze. Invită împătimiţii de carte la un benefic, 
instructiv şi aşteptat punct de vedere despre pildele din evangheliile 
sinoptice. Aşadar, ne punem întrebări, avem şi răspunsuri, dar mai 
dorim şi altele... Chiar pilda în sine poate fi spusă sub forma unei 
întrebări, care îl invită pe cititor să se gândească la felul cum ar 
acţiona, şi apoi să treacă la aplicaţie. Unele din cele mai aşteptate 
rezultate ale acestei lecturi pot să producă metanoia. Nu ai cum să 
înţelegi cartea recentă a lui Andrei Pleşu fără ca, în prealabil, să fi 
citit/recitit măcar cele patru evanghelii ale Noului Testament, dacă nu 
chiar Biblia, de mai multe ori. 

La întrebarea dacă ar fi deacord cu scoaterea lui Isus din parabole 
şi publicarea lor fără El, aşa cum sunt lansate nişte năstrușnice și 
neinspirate opinii, autorul Minimei moralia răspunde, glisând cu 
fantele umorului: „Nu, nu sunt de acord; este precum aş avea acasă un 
ceas cu cuc fără cuc”. Prezenţa cristică în pilde este tocmai Persoana 
omniscientă, omnipotentă şi omniprezentă, care le proiectează în 
imanent şi transcendent. Prin lectură şi aplicabilitate, aceste 
povestiri produc schimbarea interioară (în formă şi fond), 
necesară pelerinului pe calea cunoaşterii şi adevărului. Efectele 
harului sunt iertarea şi mântuirea, ele pot avea loc, funcţie de 
voinţă, atât timp cât raţiunea este pe verticală. Adevărul este că 
pildele lui Isus sunt unice. Pildele altor învăţători pot fi oarecum 
separate de învăţătorii care le-au rostit, dar Isus nu poate fi 
separat de pildele Lui. A nu-L înţelege pe El înseamnă a nu-I 
înţelege pildele. „Pentru cei ce sunt afară din numărul vostru, 
toate lucrurile sunt înfăţişate în pilde.” (Marcu 4:11).  

În spatele meu, un ascultător bonom, cam de vreo 60 de ani, se 
întreba (vai!), ca în vremea de odinioară, de ce i s-a dat voie să 
publice această carte, fără avizul Patriarhiei? Întrebarea-i lipsită de 
orice noimă şi total contraproductivă, pentru timpul trăirii şi 
mărturisirii noastre de acum. Eroarea în care se găsea întrebătorul 
mi s-a părut a fi aceea că îşi dădea cu presupusul fără ca să fi citit 
cartea, sau să fi citit/recitit pildele din Evangheliile sinoptice. Un 
comentariu hilar al pildei fiului risipitor este faptul că unii 
părerologi, de la noi şi de aiurea, spunea Andrei Pleşu, au lansat 
teza că în această parabolă se practică discriminarea dintre sexe: 
de ce nu avem şi o pildă a fiicei risipitoare? Opinia mea este că 
bunul simţ nu îţi dă voie să te exprimi despre un lucru fără să-l 
studiezi cu atenţie, calificare şi detaşare.  

Invitatul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei mai spunea – şi 
nu-i o noutate – că pilda fiului risipitor face referire în egală 
măsură şi la fratele care a rămas acasă. Pentru acesta, deşi nu are 
experienţa autoexilului fratelui său, Vântură Lume, deşi a fost 
supus şi ascultător tatălui, metanoia nu s-a produs. Răbufnirea sa 
lăuntrică (a sinelui) ne-o confirmă. O altă întrebare, cu tentă, 
venită din sală: dacă domnul Pleşu are vreun duhovnic? Întrebare 
transmisă de preotul consilier, Constantin Sturzu, care, de altfel, a 
fost un bun moderator, sub toate aspectele: prestanţă, calificare, 
politeţe, siguranţă, instrucţie, evlavie. Scriitorul dă o replică în 
cheie veselă, descreţitoare de frunţi: „Nu răspund la 
provocări!”. Acest răspuns cu fineţuri mecanice nu a reuşit, 
totuşi, să rupă iţele urzelii iscate de întrebare. Este clar, însă, 
că expunerea pildelor pentru zilele noastre trebuie să aibă la 
bază, pe cât posibil, o înţelegere a ceea ce a vrut Isus să spună; 
altfel, ne întoarcem iarăşi la eroarea de a le privi ca pe nişte 
ilustraţii ale unor adevăruri generale. 

După terminarea spectacolului, în drum spre casă, urcând dealul 
Copoului, am luat hotărârea că voi aştepta până la miezul nopţii, 
înainte de a spune că a fost o zi bună şi că un om are dreptul să-l 
privească pe celălalt de sus numai în momentul când îl ajută să se 
ridice. Tocmai aceasta cred că a încercat Andrei Pleşu – şi a şi 
izbutit! – la întâlnirea cu publicul din sala Naţionalului ieşean. 

 

Nicolae PANAITE 

Fotografii: Anca OPRESCU 
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Drept suprem elogiu adus picturii lui Ioan Gânju este invocată adesea o 

întâmplare din perioada când acesta se afla în primii ani de studiu la Institutul 
„Grigorescu” din Bucureşti: anume, se spune că maestrul Corneliu Baba, aflat în acea 
vreme la apogeul preţuirii oficiale, ar fi cumpărat un tablou al foarte tânărului aspirant la 
glorie. Reală sau nu, întâmplarea ar avea, pentru cel care o invocă, subînţelesul că este de 
prisos orice alt comentariu asupra valorii preţuirii lui Gânju. 

Din păcate, nu ştim nimic despre tabloul cu pricina pentru a ne face o idee asupra 
semnificaţiei gestului cu totul rarisim al maestrului recunoscut pentru exigenţa sa faţă de 
învăţăcei. Mai multe ipoteze pot fi formulate. Va fi apreciat Baba că opera studentului 
răspunde pe deplin viziunii sale? În acest caz, aprecierea sa ne face mai curând să 
presupunem că Ioan Gânju se afla în acei ani pe un drum greşit, dat fiindcă ilustrul 
cumpărător întârzia el însuşi într-o formulă epuizată încă de rembrandtienii veacului al 
optsprezecelea. Sau poate Baba se detaşase de propria-i viziune şi aprecia creaţia lui 
Gânju ca remarcabilă în raport cu pictura reprezentativă a României din acea epocă? 
Dacă răspunsul este afirmativ, alte două ipoteze par la fel de plauzibile: tânărul artist 
aprofunda direcţia dominantă în pictura românească de atunci sau, dimpotrivă, marca o 
ruptură spectaculoasă? Dacă luăm de bună prima variantă, Gânju se profilează, cel puţin 
în acei ani, ca un aspirant la titlul de „pictor din est”, după eticheta acceptată cu mâhnire 
de însuşi Baba, dar la fel de rezumativă pentru cei mai mulţi pictori români din acel 
timp. Dacă ne încredem în a doua variantă, ni se conturează imaginea unui răzvrătit care 
opta hotărât pentru primenirea mijloacelor de expresie şi a elementelor de limbaj din 
domeniul picturii (În paranteză fie spus, nu ştiu să existe în istoria artei cazuri de artişti 
insurgenţi cărora maeştrii să le fi cumpărat lucrări. Dimpotrivă, cazuri precum cele ale 
lui Cézanne sau Van Gogh probează o totală lipsă de înţelegere ale maeştrilor faţă de 
discipolii răzvrătiţii). 

Galeriile „Dana” patronate de Mihai Pascal ar fi putut aduce unele clarificări cu 
privire la semnificaţia gestului lui Baba dacă lucrările expuse ar avea precizat anul 
execuţiei lor. Totuşi, chiar şi în aceste condiţii se constată lesne că, în cei aproximativ 
patruzeci de ani ai carierei sale, Ioan Gânju a apăsat tot mai tare pe acceleraţia unui 
vehicol derapat de la direcţia urmată de majoritatea pictorilor de la noi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dintre planurile în care s-a produs această desprindere, două ne apar ca fiind evidente 

chiar şi unei priviri grăbite. Mai întâi, planul formei. Tipice picturii lui Gânju sunt formele care 
se încheagă fără nici o sugestie venind din domeniul realului. Când totuşi, din motive ce pot fi 
doar bănuite, pictorul porneşte de la structuri ale realităţii (sociale mai totdeauna, dacă nu 
chiar exclusiv), acestea sunt într-atât de prelucrate în laboratorul imaginaţiei încât legătura lor 
cu sursa de inspiraţie este mai mult decât firavă. 

Încă mai importantă îmi apare desprinderea din planul cromaticii. În răspăr cu acel cult 
cvasigeneral pentru griuri colorate, pentru culori stinse şi pentru amestecul pe paletă menit 
să potolească tonurile „gălăgioase”, Ioan Gânju recurge tot mai dezinvolt la culori pure şi 
amestecuri care potenţează strălucirea şi intensitatea. Impresionează, în acest plan, şi 
diversitatea paletei cromatice din lucrările perioadei de maturitate deplină, care generează 
inevitabil probleme de acorduri riscante şi chiar dezacorduri, probleme pe care artistul şi le 
creează singur, ca şi cum ar alege într-adins drumuri cu obstacole mai mari. 

Fruct al unei alchimii prin definiţie secrete, formele şi cromatica lui Gânju (precizare 
importantă: formele se articulează totdeauna direct din culoare, ca şi cum desenul ar rămâne 
în plan conceptual) captează prin ele însele, descurajând energic vechi deprinderi ale 
privitorului înclinat să descopere „ce reprezintă” sau „ce tâlc” are un tablou sau altul. 

Dacă în sistemul de referinţă reprezentat de pictura românească şi, cu atât mai mult, în 
cel al „şcolii ieşene”, Ioan Gânju ni se prezintă ca un artist novator prin excelenţă, lucrurile 
stau cu totul altfel dacă creaţia sa este raportată la evoluţia picturii şi a artei în general pe 
plan european. Mai toate contribuţiile pe care le putem atribui când îl judecăm în context 
naţional se vădesc revendicate de artişti interbelici sau chiar mai vechi. Este ca şi sigur că 
opera acestora a rămas cu totul necunoscută artistului nostru, cu atât mai mult cu cât, aşa 
cum s-a spus adesea, el a fost un artist instinctiv, unul dintre ultimii de acest fel. 

Pe de altă parte, este la fel de sigur că, dacă nu i-ar fi fost dat să trăiască înlăuntrul 
„cortinei de fier”, insurgenţa sa congenitală l-ar fi propulsat în prim-planul avangardei. Ar fi 
înlocuit pensoanele cu trupuri de femei, în loc de ulei ar fi folosit sânge din propriile-i vene... 
cine poate şti ce-ar fi mai făcut? Atât doar că Baba s-ar fi gândit de două-trei ori înainte de a 
se decide să-i cupere un tabou.  

D.N. ZAHARIA 

Mi se întâmplă relativ frecvent să aud sau să citesc 
declarații despre inutilitatea și  inactualitatea premiilor UNITER. 
Vin, curg, din toate părțile. Dinspre creatorii de toate vârstele. 
Dinspre artiștii care au luat, dinspre artiștii care nu au luat 
premii, dinspre cei ce afirmă sincer că își doresc să ia, dar și 
dinspre artiștii care, după modelul strugurii sunt acri, spun celor 
ce au timp să-i asculte și naivitatea de a-i crede că un astfel de 
premiu i-ar lăsa complet indiferenți. Astfel de declarații vin și 
dinspre criticii de teatru. Mai niciodată dinspre cei cu adevărat 
performanți. Sau care chiar știu ce înseamnă cu adevărat 
această profesie. Ci dinspre marginali, dinspre condeierii ce 
practică scrisul pe sugativă, care sunt ecoul, ca să nu spun pe 
șleau că scriu sub inspirația ori după dictarea unor creatori 
cărora le acordă statutul de mentor ori de guru și în preajma 
cărora sunt mândri că sunt acceptați fie și pentru serviciile 
aferente. Creatori ce le dau iluzii și îi manipulează, dându-le 
impresia că sunt interesați de părerea lor și că, prin urmare, 
contează.  Condeieri care circulă puțin, cel mai adesea doar 
până acolo unde se termină liniile de tramvai în București, dar 
care cred că și-au acoperit lacunele în cele șapte-opt zile cât 
durează Festivalul Național de Teatru. Care sunt frustrați că nu 
au “prins” nici anul acesta nici o desemnare în rândul juraților, 
dar nici o nominalizare la premiu pentru simplul motiv că nimic 
din firava lor activitate, consumată pe bloguri personale, în 
revistuțe glossy ori în discuții de cafenea, nu îi recomandă 
pentru asta. Obiecții, dojeni și dat cu rigla la palmă practică și 
acei critici care și-au pierdut demult statutul de judecători fie 
deoarece se află în prea strânse relații de prietenie cu niscaiva 
creatori, fie că sunt pr-iștii acestora, fie deoarece se socotesc 
apostolii unei anume forme sau formule de spectacol, fie 
pentru că se află pe statul de plată al vreunei instituții teatrale 
pentru care, la vedere sau nu, prestează servicii retribuite de 
consilieri sau secretari literari, ori îi sunt selecționeri la 
festivaluri, fie pentru că, prin cine știe ce accident din viața lor 
profesională, au ajuns să se situeze în raporturi de adversitate 
cu președintele UNITER sau cu Senatul acestuia. Criticii 
(oare?) aceștia, care prin acțiunile lor nu fac decât să 
dovedească starea critică în care a ajuns critica teatrală 
românească, în pofida înmulțirii cam peste măsură și fără nici 
un fel de legătură cu cerințele pieței muncii a Secțiilor de 
Teatrologie din instituțiile de învățământ superior artistic, dar și 
a creșterii inflaționiste a doctoratelor în domeniu, doctorate 
acordate fără fundamente științifice autentice, produc foarte 
adesea liste paralele. Au făcut-o și anul acesta. An în care din 
voința și prin decizia Senatului UNITER am făcut iarăși 
(iarăși?) parte din juriul de nominalizări. Le-am parcurs cu 
atenție. Sigur că am găsit în ele și titluri și nume care nu au 
performat prin nimic. Am găsit însă numeroase, foarte 
numeroase titluri și nume care, în diversele etape ale 
procesului la capătul căruia s-a dat publicității comunicatul cu 
nominalizări, au figurat și pe listele mele provizorii personale, și 
pe listele provizorii ale colegilor mei de juriu, care au fost aduse 
în discuție, care însă nu au trecut proba de foc a votului final.  

2012 nu a fost, după părerea mea, nicidecum un an 
teatral rău. Sigur că nu a oferit doar satisfacții, firește că pe 
parcursul lui instituțiile de spectacole nu au produs numai 
premiere de top. Au existat multe, foarte multe spectacole 
proaste (și am văzut și din acestea, chiar prea multe), au 
existat multe, foarte multe spectacole de valoare medie (ceea 
ce nu e nicidecum rău căci, în realitate și pentru cine știe cu 
adevărat bine limba română, e limpede că adjectivul mediocru 
nu deține o semnificație peiorativă), dar au existat și frumoase, 
ba chiar și mari împliniri. Am convingerea că cele mai multe se 
găsesc pe lista finală a nominalizărilor.  

Nu toate. Cum la fiecare categorie nu se pot face 
decât trei nominalizări, cum 2012 a fost, după cum 
spuneam, un an teatral bun, au existat categorii la care 
numărul posibililor îndreptățiți la o atare recunoaștere ar 
fi fost, firesc, mai mare, depășind prin aceasta numărul 
locurilor disponibile. Iar suplimentări nu se admit. Mă 
gândesc, bunăoară la O poveste japoneză  de la Teatrul 
Național „Radu Stanca” din Sibiu, la Hedda Gabler de la 
Teatrul Maghiar de Stat din Cluj sau la Conul Leonida față 
cu reacțiunea de la Teatrul Național „I.L. Caragiale” din 
București care ar fi putut concura la premiul pentru cel mai 
bun spectacol. La regizorul Poveștii japoneze, Masahiro 
Yasuda, care ar fi meritat, fără doar și poate, o 
nominalizare pentru minunile întreprinse la Sibiu. La actorii 
Diana Fufezan și Ciprian Scurtea, excelenți în acest 
spectacol. La regizorul Andrei Șerban. La Mariana Mihuț și 
Victor Rebengiuc, care și-au mai probat o dată valoarea de 
maeștri de neegalat în deja menționatul spectacol cu 
superba piesă caragialeană. La Andi Vasluianu, care a 
ratat la mustață o nominalizare pentru rolul din Capra cu 
trei iezi de la Teatrul ACT. La Marius Manole care, pe 
lângă nominalizarea pentru rol masculin secundar din 
Două loturi, ar mai fi meritat cu prisosință o nominalizare, la 
aceeași categorie, pentru rolul Ion Nebunul din Năpasta de 
la TNB, în regia lui Radu Afrim. Am explicat în altă parte de 
ce am optat pentru un rol și nu pentru celălalt. 

 

În așteptarea Galei UNITER 
 

C U  N O M I N A L I Z A R E ,  
FĂRĂ  N O M I N A L I Z A R E

La Vanda Maria Sturdza, scenograf, la Mihai Călin și 
Emilian Oprea, actori, toți din același spectacol, ale căror 
prezențe pe lista nominalizaților nu ar fi trebuit să provoace nici 
un semn de întrebare. La toate cele patru actrițe din Gardenia 
de la Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara, dar 
și la scenografa Iuliana Vîlsan. La Alex Halka, actor tânăr de la 
Teatrul German de Stat din Timișoara, care a avut o evoluție 
demnă de toată lauda în Fetița din bolul peștelui auriu, evoluție 
ce l-ar fi îndreptățit la o nominalizare. La Dragoș Buhagiar, 
nominalizat pentru scenografia de la Călătoriile lui Gulliver de 
la Sibiu, dar „nedreptățit” pentru că a fost „omis” ceea ce a 
făcut în Două loturi de la TNB și în Platonov de la Sibiu. La 
Bordás Attila, excelent debutant în Carmina Burana de la 
Teatrul Național din Târgu Mureș. La Sorin Miron, riguros și 
savuros în travestiul din Familia Tót de la Centrul Cultural 
pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu” din București. La Adriana 
Grand, merituoasa scenografă a respectivului spectacol. La 
Catrinel Dumitrescu și la Ada Navrot, ambele foarte bune în 
rolurile secundare deținute în Roman teatral de la Teatrul 
„Nottara”, regizat de Vlad Massaci. La Călin Chirilă care mi-a 
lăsat o foarte bună impresie în rolul Jignicerul Vadră din Iașii 
în carnaval, spectacol de la Teatrul Național „Vasile 
Alecsandri” din Iași. La Ionel Mihăilescu foarte bun în 
Ascensiunea lui Arturo Ui de la Teatrul „Odeon”. Sau la Doina 
Papp, critic harnic și aplicat, care a publicat în 2012 două cărți 
ce i-ar fi justificat prezența pe lista nominalizaților la categoria 
rezervată comentatorilor fenomenului teatral.  

2012 a fost un an teatral bun, dar a fost încă și mai bun 
pentru anumite instituții. Juriul de nominalizări nu operează cu 
un astfel de criteriu, însă realitatea din teren i-a impus ca Teatrul 
Național din București să obțină opt nominalizări, iar Teatrul 
Național „Radu Stanca” șase. Teatrul Maghiar de Stat din Cluj și 
Teatrul German de Stat din Timișoara se află pe locurile 
următoare. Cine are curiozitatea de a parcurge cronicile 
publicate de-a lungul anului 2012, cronici la care se ajunge 
relativ ușor grație computerului, internetului și site-ului regizor 
caut piesă, va observa lesne că spectacolele și artiștii 
nominalizați, dar și spectacolele și artiștii menționați în această 
listă suplimentară pe care mi-am permis luxul și fantezia de a o 
așterne pe hârtie pentru cititorii revistei Cronica veche, s-au 
bucurat de laude. Laude unanime. Nici un spectacol contestat, 
nici un artist „desființat” nu figurează pe lista de nominalizări. De 
aici satisfacția mea, de aici însă și revolta cu care am citit 
comentariile făcute cu rea-credință, din neștiință sau din dorința 
unora de a se afla în treabă. Cam tot aceiași an de an. 

Au fost confrați care au scris că teatrul independent ar fi 
fost complet ignorat ba de juriu, ba de UNITER. Când li s-a 
atras atenția că Emilia Dobrin a obținut o nominalizare pentru 
rolul din Capra cu trei iezi de la Teatrul ACT, teatru cum altfel 
decât independent și cu care începe de altminteri istoria 
adevărată a „independenților” din România, dar care nu scoate 
pe piață decât spectacole de calitate știind că cerșitul de prime 
de încurajare nu ține loc de valoare estetică, au fost voci ce au 
replicat că ACT nu ar fi tocmai așa. Adică independent. Și că 
alții ar fi adevărații independenți. Care independenți, așa cum a 
rezultat din ciorovăiala încinsă chiar de ei, se cam excomunică 
unii pe alții. Se ceartă căci unii vor artă cu tendință, alții artă 
pentru artă. Unii sunt susținuți de tineri critici care tare mă tem 
că nu realizează că sunt neo-marxiști, tot la fel cum Domnul 
Jourdain nu știa că face proză. 

Dincolo însă de disputele lor specifice, de teribilismele pe 
care le afișează și de excesele verbale cu care țin să epateze, 
cred, totuși, că nemulțumirile „independenților” sunt cu adevărat 
justificate. Nu în sensul că spectacolele nu le sunt văzute, 
ignorate, subminate, sabotate de criticii fără cusur în rău, nici în 
acela că un anume spectacol de la TNB sau de la Sibiu ar fi 
uzurpat meritatul loc al unui performance de la La Scena sau 
Godot Café Théâtre (numele sunt citate la întâmplare). Din 
felurite motive, asupra cărora nu am acum răgazul de a  insista, 
numărul teatrelor independente a crescut în vremea din urmă. A 
crescut și numărul premierelor. A sporit, din fericire, și calitatea 
producțiilor de gen. Toate aceste „sporuri” nu pot decât să ne 
bucure. Ele reflectă, în fapt, proeminența unei noi realități 
teatrale. De care normal ar fi să țină cont și nomenclatorul listei 
de nominalizări. Crearea unei categorii speciale de premii 
destinate „independenților” nu mi se pare deloc un  gest de 
bunăvoință, ci de certificare a acestei realități. 

Mircea MORARIU 
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Mariana Mihuț și Victor Rebengiuc  
în Conul Leonida față cu reacțiunea de I.L. Caragiale  
(Teatrul Național București) 
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REPLICI (PR)IN STICLĂ 
 
Lipită de geamul Galeriei (Primăriei), privesc, captată profund, o siluetă roşu-burgund. O 

imagine suficientă, îmi spun, pentru a te transpune temporar din postura de trecător anonim prin 
pasaj în cea de trăitor asumat de miraj. Unul ingenios, provocat de schimbul plastic de replici 
perfect echilibrat între sârbul Slobodan Marinkovic şi sibianul din Şelimbăr, Ion Tămâian.  

Scopul? În afara premisei de artă în sine, vreau să cred că... un pact. Acela, poate, de-a 
nivela o dată în plus un atare teritoriu al artei considerat cândva „minat” şi anume uzul sticlei ca 
motiv decorativ şi arhitectural. Un material căruia, apropo, i se poate cred reproşa orice, dar nu şi 
lipsa dozei de spectacular şi care, încet dar sigur, şi-a etalat disponibilitatea de a se lăsa explorat.  

Priveam aşadar, captată profund, o siluetă roşu burgund... Şi-am intrat continuând să 
escaladez optic, rând pe rând, detaliul formelor al căror punct beta nu era nici chip, nici contur, ci 
un abajur. Val fluid şi puritan investind cald cu secrete un trup senzual, dar rece, măsură a unui 
joc sublim introvertit între lumină, formă şi expresie. Cea din urmă cu precădere m-a ajutat să 
reexperimentez o senzaţie pe care o găseam plauzibilă doar într-o expunere de portrete. 
Senzaţia că deşi ai venit să priveşti, devii la rându-ţi ţinta unor ochi înşiruiţi simetric pe... perete. În 
cazul de faţă stative grupate temeinic pe ansambluri tematice şi simbolistici concrete. 

Cu arta sibianului, tributară până de curând vaselor opulente, eram familiarizată din surse 
conexe. Îl ştiam deloc timid vizavi de culoare, întotdeauna frapantă şi graţie pigmentului acrilic, 
tare. Şi efervescent în imaginaţie, de vreme ce ştia a puncta versatil  globuri sferice, cupe-lujer cu 
tije perfecte sau forme ondulatorii a căror stare imita parcă fluiditatea unei eşarfe aruncate în aer. 
Acum însă îl regăseam vrăjit nu de atu-ul ce-l făcuse vestit, ci de detaliul şi provocările inerente 
formei statuare, într-o ofertă încă deschisă a unor tipologii axate pe stare.  

Grupul inspirat de zeităţile greceşti, de pildă, e pretextul perfect pentru un studiu particular, 
definit de şarm şi feminitate surprinsă între erotism şi aură castă. Sunt piese cărora li se permite 
încă accesul la culoare, dar faptul că se mizează totuşi pe tonuri complementare confirmă 
adiţional noua abordare. Deghizată în amprente de strat secundar, culoarea cedează prim-planul 
acurateţei tehnice şi fineţii grafice de fundal. 

Transparenţa voalurilor aruncate peste trupuri sculptate în tonuri de ocru,violet, petrol sau 
verde olive e tulburatoare. Comparativă compoziţiilor în care un soi de abur, volatil precum o 
suflare, suspendă în aer sfere intense de culoare. Dantelării incredibile vin a mărturisi asemeni 
unui istantaneu fotografic pasiuni topite arbitrar, doar pentru ca lava incandescentă să le renască 
iar şi iar. Lucrări care aduc lumină în asocierea făcută aparent frapant între arta decorativă a 
sticlei şi dans. Intuieşti, privindu-le, ce voia să spună de pildă artistul din Dorohoi, Ioan Nemţoi, 
când vedea în materialul topit aliura fragilă a unei partenere. De balet, de vals... Mişcări largi in 
orice caz, tandre, urmând inevitabil regulile prescrise ale unor coregrafii de altfel precise.  

Dispuşi frontal, cavalerii teutoni devin segmentul compoziţional contrar. Dispus în straturi, 
corpul sticlei devine net mai masiv şi opac sugerând fericit un tors de bărbat. Chipul refuză acum 
liniatura diafană şi clară, rezumându-se doar la strictul necesar, tradus prin ce altceva decât prin 
trăsături masculine schiţate primar. Culoarea se stinge şi ea spre a sfârşi în tuşe reci cu accent 
metalizat, perfecte pentru a simula existenţa unei armuri, pelerine sau coif (cască) asociat(ă). 
Suplimentar, accentele decorativ-grafice dispuse oblic sau orizontal evidenţiază platoşa şi 
întregesc estetic-expresiv ansamblul aşteptat, în timp ce inserţiile de metal, cupru sau argint după 
caz, arborează centrul de greutate al piesei în piedestal.  

Următorul pas propune invariabil un nou tip de contrast. Compoziţii masive ce fac jocul unor 
asocieri imprevizibile între sticlă, lemn şi metal versus minimalism aparent caricaturizat. De la 
figurine fine cu regii comprimate în ramă, până la basoreliefuri inspirate mitologic şi pândite de 
dramă. Corespondenţa materială e minuţios studiată. Lemnul de stejar, prelucrat dar nu exclusiv 
finisat la nivelul sticlei optice polisate devine, dincolo de ideea de cadru sau soclu, comunicator 
de limbaj plastic. Alternanţa materialelor relevă variaţiuni pe aceeaşi temă. Sticla stinsă cu acrilic 
rece „cere” lemnul cald textural, tot astfel precum culoarea fierbinte declamă vecinătatea unui 
metal. La polul opus relaţionează simbiotic un grup „statuar” omagial. Vizibil „picassian”. 
Atât coloratura cât şi textura sunt figurativ nude, singurele accente căzând pe buzele de un 
roşu obsedant, ce te vrea bântuit şi uşor agasat. Caracteristica lor cheie rămâne însă 
omniprezenţa unui motiv suport şi vorbim aici de... Ciclop. Deloc întâmplător la nivel de 
simbol dacă întorcându-ne la legendă aflăm că vulcanii sunt rezultatul muncii lor. Asocierea 
lavă-sticlă devine consistentă.  

Replica artistului de origine sârbă Slobodan Marinkovic pledează pentru culoare şi lirism. 
Forma derivă din stare, de vreme ce raportul tehnic îşi găseşte liniştea în neo-expresionism. 
Dincolo însă de acest amănunt vădit, autorul stăpâneşte şi împărtăşeşte un limbaj poetic 
desăvârşit. Din punct de vedere semiotic nu pare dispus să se despartă de ţinte figurative care, 
în opera sa (dar şi istoria culturală a ţării din care provine) devin lait motive: trandafirul, şarpele 
sau, iată!, iubirea predestinată. 

În fond, sub titulatura academică de sculptură structurală camerală se ascunde cel mai 
adesea o găselniţă utilitară-aplica, care, scoasă din anonimat devine – sub domnia grafismelor 
decorative – din moft, antidot (urâtului, tăcerii, întunericului, blazării poate). 

Cert e că transparenţa, reflexia şi refracţia luminii conferă obiectului creat calităţi estetice 
speciale şi posibilităţi reale de ancorare în viziunea modernă a ansamblurilor ambientale. 

Pierdută în geometrii fixe sau în artificii de culoare lichidă, fuziunea sticlei indică în cazul 
sculptorului sârb un intuit laborator mixt. Întâlnire de taină, dar deloc întâmplătoare, în care 
pigmentul de culoare caută temperatura potrivită pentru a realiza un schimb eficace de energie. 
Între materie şi spirit. Sau vice-versa, cine ştie? 

Presimţi, cumva captiv în ambalajul sferic, un suflet viu. Uneori îi contempli liniştea 
meditativă, alteori te laşi biciuit de furtuna mută a emoţiilor inegale. 

Obiect, aşadar, bănuit de efemeritate? Poate, dar tot ea îi asigură gradul implicit de unicitate, 
de preţiozitate. Perfect plauzibil, de altfel, când preţul plătit e o pasiune care arde. Pentru că... 
(parafrazând echivoc): „Nu iese sticlă fără foc!” 

Raluca SOFIAN-OLTEANU 
 

 
 
 
 
 
 
 

priveliştea 
secolului de aur 

 
În dedicaţia de pe pagina de gardă a cărţii 

Frumuseţea feminină în pictura Renaşterii, Editura 
DANA ART, 2011, profesorul Mihai Pricop, 
mulţumindu-mi pentru botezarea (prefaţarea) opului 
său, adăuga că apariţia acestuia constituie o bucurie 
pentru dânsul. Este acesta arghezianul cuvânt potrivit, 
menit a exprima o stare şi a releva mobilul care îl 
mână în luptă pe târzielnicul „condotier” (condeier) 
pe tărâmul artelor şi hermeneuticii actului creator. 
Mihai Pricop, profesionist de har al medicinii, iscusit 
mânuitor al bisturiului, magistru vocaţional al şcoalei 
ieşene, a fost atras de tânăr de împărăţia paradisiacă a 
umanioarelor. S-a apropiat când sfielnic, când 
impetuos, adulmecător şi însetat, de curţile dorului, 
dorindu-şi mereu să se înfrupte din fructul cel 
amirositor al frumosului în expresii artistice. A vroit 
nu doar să-l privească tânjitor, ci şi să se înfrupte din 
carnea lui,  acea „carne de aur în lapte înfierbântat de 
sânge” a picturii lui Rubens. Nu i-au fost îngăduite 
multă vreme decât contemplaţia şi reflecţia, adică 
acea împărtăşire de când lumea şi pământul a 
iubitorului de artă. Actul cuminecării s-a săvârşit în 
muzeele care niciodată n-au lipsit din călătoriile sale 
planetare, ori în tihna bibliotecilor, în tovărăşia 
reconfortantă a cărţilor cele desfătătoare. Această 
legătură de nedezlegat cu artele s-a ţesut şi prin 
alcătuirea unei colecţii proprii, mărturisitoare în 
întregul ei al ochiului atoatevăzător şi gustului format. 

Însă îndeletnicirea acaparatoare de medic şi profesor  
nu i-a permis mai mult. Pasul spre interpretare şi 
desluşire a tâlcurilor unui domeniu ce-l fascina, întru 
cunoaşterea căruia râvnise neîncetat cu atâta fervoare, a 
venit ceva mai târziu, când s-a închis un capitol al 
existenţei, cel primordial, şi s-a deschis un altul nu mai 
puţin captivant. Lecturile au devenit sistematice în 
deosebi în filosofie şi istoria artelor. Din aceste dulci 
zăbave, vorba cronicarului, s-au ivit observaţii personale 
şi a apărut imperioasa nevoie de a pune ordine în 
lăstărişul gândurilor şi a cuteza chiar la sinteză. În câţiva 
ani s-au rânduit câteva cărţi, ce-au fost nu doar bucurii 
ale semnatarului lor. În egală măsură s-au dovedit 
atractive şi pentru iubitorul de artă şi cuvânt şi posibile 
instrumente utile, izvoare pentru specialişti. E vorba de 
deja invocata Frumuseţea feminină în pictura Renaşterii 
(2011), Medicină şi pictură (2010), şi Carpe diem 
(2012), toate tipărite la Editura DANA ART. Această 
serie continuă şi Mihai Pricop se apleacă acum 
asupra altui segment al picturii bătrânului nostru 
continent. O face în cartea intitulată Pictura 
europeană a secolului al XVII-lea, tocmai ieşită de 
sub tipar la Editura DANA ART. Dacă în 
Frumuseţea feminină în pictura Renaşterii herme-
neutul a privit miracolul renascentist prin fereastra 
splendorilor trupeşti ale femeii, una dintre 
paradigmele definitorii ale epocii, şi a încercat să 
pătrundă spectral caracteristicile fenomenului, 
apelând şi la experienţele sale de slujitor în templele 
Evei, de data aceasta Mihai Pricop se înveşmântă în 
toga observatorului detaşat şi blindat de informaţii 
livreşti. Umblă prin ţinuturile somptuoase, populate 
de monştri sacri (Caravaggio, El Greco, Murillo, 
Velasquez, Zurbaran, Rubens, Anthonis van Dyck, 
Rembrandt, Poussin ), pentru că e sedus pe de o parte 
de efervescenţa creatoare a acestui secol de aur, iar pe 
de alta incitat de faptul că în acest arc de timp a fost 
revoluţionat spectaculos limbajul şi mesajul artistic, 
demonstrându-se fără drept de tăgadă că resursele de 
invenţiune ale omenirii sunt inepuizabile. 
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Multă vreme s-a crezut că, după Renaştere, 
perioadă ce a imprimat un nou şi sublim elan idealului 
antic de frumuseţe şi perfecţiune, nu se vor mai putea 
atinge asemenea altitudini de creativitate şi că 
personalităţi de statura gigantescă a lui Leonardo da 
Vinci, Rafael, Michelangelo, nu vor mai străluci pe 
cerul umanităţii. Dar, după un inevitabil şi nu foarte 
lung interval al decăderii şi întunecării orizonturilor, 
bolta a scânteiat iar cu revărsări îmbelşugate de 
lumină, cu împurpurări de viziuni geniale, cu o radical 
schimbată morfologie a operei de artă, cu îngânări de 
raze şi umbre, acel clar-obscur al neaşteptatelor şi 
vrăjitelor expresivităţi contrastante, cu deschideri spre 
ceea ce până atunci fusese socotit tabu în realitatea 
înconjurimii. 

Aceste abordări nu negau minunăţiile premergătoare, 
dar slobozeau alte fermecătoare şi nebănuite comori de 
frumuseţe, ce-au căpătat contur, coerenţă, într-o mişcare 
artistică cu o multitudine de stiluri şi particularităţi, ale 
cărei izvoare mănoase sunt în Italia şi în felul original şi 
revoluţionar de a vedea lumea al tenebrosului 
Caravaggio. 

Curentul, ce-şi trage firul din peninsulă, focarul 
marilor combustii artistice ale Evului de Mijloc, avea să 
cuprindă sub denumire de baroc aproape toată Europa, 
manifestându-se eclatant mai ales în Spania, Flandra, 
Olanda, Franţa. 

Fremătătoarea şi rodnica etapă din istoria artei 
universale a stârnit interesul hermeneutului de la 
curţile dorului. Cercetarea sa se vrea una analitică. 
Autorul e în paginile acestei cărţi adeptul disecţiilor. 
Pune diagnostice cu organele în faţă. Redactează 
descriptivistic într-un demers în care îşi măsoară cu 
grijă şi acribie paşii de urmat. Nu se lasă pradă 
efluviilor, dar nici nu le îndepărtează cu totul de 
acestea, ceea ce-l fereşte, când intră în detalii, de 
primejdia dizertaţiei didactice, furişată uneori în 
paragrafele de consideraţiuni generale. Opţiunea unei 
asemenea metode de lucru dă rezultate. Imaginea de 
ansamblu e veridică, se bizuie pe informaţii doldora şi 
de aici se ajunge chiar la judecăţi sintetizatoare. 
Tabloului îi lipsesc, totuşi, tuşele subiectivităţii, de 
dorit a fi fost prezente în mai mare măsură. Ar fi 
conferit un plus de şarm şi autenticitate scrierii. Doar 
în două locuri regăsim astfel de notaţii. O dată când 
Mihai Pricop glosează pe marginea tabloului lui El 
Greco „Peisaj din Toledo”, acesta precizează oarecum 
eliptic: „La casa lui El Greco am văzut lucrarea  
„Toledo” (1605-1619). M-a impresionat cerul care 
făcea ca oraşul să fie o viziune apocaliptică, probabil 
izvorâtă din sufletul chinuit al artistului”. În rândurile 
consacrate lui Rembrandt, comentând tabloul „Beth-
Sheba şi scrisoarea regelui David” (1654), Mihai 
Pricop a ţinut să menţioneze că s-a oprit asupra acestei 
lucrări „pentru că modificarea tegumentelor de la 
nivelul sânului stâng sunt sugestive în ce priveşte 
condiţia de semn al unui proces malign”. 

În rest subiectivităţile şi reflecţiile legate de 
profesia sa de medic, cu aroma lor deschizătoare de 
apetit, lipsesc. În scenă şi-a făcut apariţia 
hermeneutul, cu ton mai degrabă academic decât 
eseistic şi impresionist. Se întrupează astfel bucuria 
de care îmi scria Mihai Pricop în amintita dedicaţie 
din începutul predosloviei mele. Cel care-şi dăruieşte 
mai întâi sieşi bucuria şi apoi nouă este acum 
înlăuntrul curţilor dorului. Oficiază la altar. 

 

Grigore ILISEI 
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Pentru a încheia prima formă de alternanţă a succeselor pe 
scenele de concert cu stadiile de perfecţionare muzicală, se mai 
cuvine menţionat anul 1980, când, acum „Voces”, simplu şi 
cuprinzător din punctul de vedere al repertoriului, a devenit 
cvartet de stat, cu activitate permanentă la Filarmonica 
„Moldova”, şi 1981 – 1983, perioada de studiu la Köln, cu 
membrii renumitului cvartet „Amadeus”, datorită bursei oferită 
de Fundaţia „Karl Klingler”. 

Cutezanţa a fost şi a rămas o calitate fundamentală a 
interpreţilor evocaţi aici. După numai patru ani de la înfiinţare, 
aflat încă în perioada perfecţionărilor, de care am amintit, 
„Voces” a acceptat Provocarea: intrarea în universul muzicii lui 
George Enescu. Discuţiile cu compozitorul şi muzicologul 
Wilhelm Georg Berger, experienţa acumulată interpretând lucrări 
romantice, vârsta ce armoniza elanul tinereţii cu toate 
cunoştinţele dobândite şi, foarte important, acea trăire interioară 
convertită în sunet cald, vibrant, fără edulcorări, stridenţe şi 
patetisme, acel „dor fără saţiu” pe care-l simţim doar la 
interpreţii români, şi nu la toţi, s-au topit într-o interpretare 
emoţionantă şi azi la audiţie. „Voces” a intrat în „visul” enescian, 
de care mulţi virtuozi ai instrumentelor cu corzi nu se pot nici 
măcar apropia. Din 1977 datează versiunile Simfoniei de cameră 
pentru 12 instrumente, opus 33 şi Octetului în do major, opus 7, 
editate la „Electrecord”. Au urmat, în 1980, Cvartetele în mi 
bemol major şi în sol minor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evident, în 33 de ani, cele două opus-uri de tinereţe şi 

de maturitate compuse de Enescu s-au bucurat de tălmăciri 
tot mai profunde, mai rafinate. Dar efectul asupra 
ascultătorului versiunii înregistrare pe disc în 1980, 
rămâne la fel de puternic.  

Aş zăbovi asupra muzicii lui Enescu, dar în relaţie cu 
universul sonor închegat de Claude Debussy. Se ştie, Enescu 
a fost influenţat de muzica franceză, pe care a acomodat-o 
prin fire subtil ţesute spiritului, sensibilităţii româneşti, mai 
ales moldoveneşti. Virtuozii fondatori ai „Voces”-ului, 
Bujor şi Dan Prelipcean (însoţiţi într-un recital din 2002 la 
Sala Radio din Bucureşti de Anton Diaconu şi Constantin 
Stanciu), născuţi, crescuţi un timp printre chipurile şi 
priveliştile Moldovei au fost, au rămas o cutie de rezonanţă 
a acestor „voci”  din „la douce France”, din „dulcea 
Bucovină” natală. Ascultând, spre exemplu, partea a III-a, 
Andantino. Doucement expressif, din Cvartetul de coarde 
opus 10 în sol minor de Claude Debussy ţi se revelează o 
subtilă legătură a melodiei lirice imaginată de „Claude de 
France”, cu doina românească. 

Un alt moment de maximă importanţă în viaţa, în 

activitatea muzicienilor reuniţi în cvartetul „Voces”: 1983 – 
1984, prima versiune interpretativă a Integralei cvartetelor de 
Beethoven, pe parcursul unor concerte lunare, susţinute la 
Iaşi, Botoşani şi Bacău. Plecarea violistului Gheorghe Haag 
din formaţie a fost un prim moment de derută. Nu este uşor să 
găseşti un instrumentist care să egaleze performanţele tehnic-
interpretative atinse de ceilalţi membri ai cvartetului, să se 
adapteze la stilul de lucru, să completeze, să păstreze 
personalitatea şi sunetul de grup inconfundabile. Din 1983, 
Constantin Stanciu a preluat pupitrul violei, menţinându-se 
timp de trei decenii la standardele cele mai înalte. 

Tot ce cântă orice cvartet din lume care se respectă, a cântat 
şi „Voces”: creaţii de Bach, Mozart, Haydn, Schubert, 
Schumann, Beethoven, Brahms, Mendelssohn, Dvoŕak, 
Ceaikovski, Debussy, Ravel, Şostakovici, Bartók. Oricare din 
lucrările acestor compozitori, dacă le cunoşti din diferite versiuni 
interpretative, primeşte sub degetele celor patru virtuozi români o 
culoare, un ethos, o sonoritate ce nu poate fi numită decât 
„Voces”. Este o calitate ce se păstrează în cazul lucrărilor 
compozitorilor români, care au scris pentru cei patru 
instrumentişti: Pascal Bentoiu, Sabin Păutza, Vasile Spătărelu ș.a.  

Cu prilejul unui colocviu la televiziune1, violoncelistul 

Dan Prelipcean oferea un nesperat argument celor obsedaţi de 
rating, de audienţă, siguri că doar miile de spectatori adunaţi într-
o sală, ori, şi mai „semnificativ”, pe un stadion, confirmă 
succesul unei producţii artistice. “Muzica de cameră este o 
muzică a elitei”, afirma atunci, pe un ton hotărât, cunoscutul 
violoncelist, mulţumindu-i fără să vrea pe aceiaşi, mai mult sau 
mai puţin oripilaţi de semnificaţia cuvântului „elită”.   

Dacă judecăm lucrurile din punct de vedere istoric, aşa e. 
Termenul “muzică de cameră” a apărut în secolul al XVI-lea, 
delimitând lucrările compuse pentru o formaţie instrumentală 
mică ascultate în saloanele regale sau în cele aparţinând 
nobililor, de opus-urile scrise pentru cor şi orchestră, interpretate 
numai în catedrale şi biserici. Sigur că muzica de cameră era o 
muzică pentru elite, deosebindu-se şi de muzica populară, ce îşi 
afla locul la petreceri, târguri, iarmaroace, etc. Secole la rând, 
repertoriul cameral a rămas, nu mă feresc să scriu cuvântul, un 
apanaj al privilegiaţilor, al celor ce şi-au putut însuşi o cultură 
(şi) muzicală îndeajuns de bogată, au fost în situaţia de a-şi 
cultiva auzul, sensibilitatea pentru a asculta şi aprecia lucrările 
destinate unui număr restrâns de interpreţi. Dacă mai ţinem 
seama de relaţia instrumentişti puţini – esenţializare a limbajului 
şi expresiei muzicale – introvertire a climatului interior, ar fi de 
înţeles orientarea publicului larg, mai puţin experimentat, spre 
genuri (culte) spectaculoase, cu amploare şi diversitate sonoră 
explicită. Însă, din a doua jumătate a secolului XX, radio-ul, 
televiziunea, discul, internet-ul au făcut şi continuă să facă 
servicii imense muzicii de cameră, sporindu-i audienţa, 
apropiind-o (ca număr de ascultători) de importanţa concertelor 
simfonice, a spectacolelor de operă. Nu exagerez. Numărul 
formaţiilor camerale de calitate excepţională a crescut în mod 
semnificativ, ele sunt ascultate în diverse centre muzicale ale 
lumii de un public numeros, în festivaluri şi, fapt demn de 
subliniat, cu ocazia unor concerte programate pe parcursul 
stagiunilor obişnuite ale filarmonicilor. 

Cvartetul de coarde „Voces” profită, în sensul superior al 
cuvântului, de această potrivită poziţionare a faptelor de cultură. 
Dar locul pe care îl ocupă, de mulţi ani, în societatea  aleasă a 
muzicienilor, nu i-a fost reţinut, subânţeles, ci cucerit cu pasiune, 
muncă, ambiţie şi sacrificiu. 

Înfiinţat în 1973, cvartetul de coarde numit mai întâi „Voces 
Contemporanae” continua un drum început în anii trecuţi de 
cvartetul „Moldova”. Stimulată de deschiderea, tot la Iaşi, tot în 
1973, a Festivalului Muzicii Româneşti, noua formaţie se anunţa 
a fi încă o sursă de cunoaştere a reuşitelor şi noutăţilor 
componistice autohtone de ultimă oră. O coordonată repertorială 
ce avea să fie prezentă mereu în preocupările concertistice şi de 
înregistrări ale formaţiei. Totuşi, primul concert, susţinut în 
aprilie 1973, a cuprins trei capodopere ale clasicismului şi 
romantismului: Cvartetul opus 76 nr. 4 de Haydn, Cvintetul cu 
clarinet K.V. 581 de Mozart, şi Cvintetul opus 146 de Max 
Reger. „Voces Contemporanae” (să păstrăm primul nume al 
formaţiei  cât timp ne aflăm cu evocarea la anul începutului), îi 
avea în componenţă pe Bujor Prelipcean – vioara I, Adrian 
Anania – vioara a II-a, Gheorghe Haag – violă şi Dan Prelipcean 
– violoncel. Cele două cvintete de Mozart şi Reger au fost 
interpretate atunci împreună cu Walter Seyfarth, devenit mai 
târziu prim-clarinetist al orchestrei filarmonicii din Berlin şi 
membru al Cvintetului de suflători al acelei instituţii.   

Aprilie a fost o lună cu noroc, pentru că, un an mai târziu, 
grupului instrumental i se decerna premiul I la Concursul 
Internaţional de Cvartete de Coarde de la Colmar, Franţa. Ca o 
dovadă că artistul autentic resimte primul succes ca o 
responsabilitate de a se pregăti cât mai bine, câteva luni după 
victoria din Franţa, cei patru „cordari” au studiat, în august, la 
Budapesta cu binecunoscutul violonist Vilmos Tátrai, membru al 
cvartetului cu acelaşi nume. În anul 1975 vioara a II-a a fost 
preluată de Anton Diaconu, cei patru instrumentişti începând 
studiul stilisticii şi interpretării cu compozitorul şi muzicologul 
român Wilhelm Georg Berger. Berger, deja respectat pentru 
studiile riguroase în domeniul cultivat de tinerii interpreţi ieşeni, 
volumul său „Ghid pentru muzica instrumentală camerală”, 
publicat la Editura Muzicală în 1965, fiind şi acum o sursă 
bibliografică de bază pentru toţi cei interesaţi. 

Anii au trecut în fericita alternanţă a succeselor cu 
învăţătura. S-ar putea spune că prima fază a premiilor s-a 
numit Franţa, pentru că în mai 1976 a urmat premiul al II-lea 
şi Medalia de argint la Concursul Internaţional de Cvartete de 
la Bordeaux, alternanţa fiind menţinută în acel an de prima 
participare la Festivalul Internaţional „George Enescu”, când 
a fost interpretat un cvartet de Dumitru Bughici. Au urmat, în 
lunile august din anii 1977 şi 1978 cursurile de la Bayreuth 
(Germania) cu Uzi Wiesel. De altfel, 1978 a fost un an de 
referinţă, dacă ne gândim la cursurile de măiestrie şi 
întâlnirile providenţiale:  pregătirea cu Amedeo Baldovino, 
de la Academia Santa Cecilia din Roma, întâlnirea cu Norbert 
Brainin, Hans Leygraf, Friedrich von Hausegger şi pianistul 
Mieceslav Horzowski, colaborator al lui Pablo Casals, 
George Enescu, şi alţi muzicieni de elită ai secolului XX. 
Cele două premii importante din Franţa au fost dublate 
prin încă o distincţie primită în Germania: Premiul al II-
lea la Concursul Internaţional „Karl Klingler” de la 
Hanovra, în septembrie 1979. 

 
1 „Exclusiv 5X2”, TVR Iaşi, 1998. 

Cvartetul „Voces” a servit muzica pe toate căile posibile: a 
oferit versiuni interpretative-model ale unor capodopere mult 
cântate peste tot în lume (înregistrările, editate sau nu pe discuri 
comerciale, o atestă). A atras publicul în sala de concert prin 
programele de Crăciun prezentate pe scena Filarmonicii din Iaşi 
în anii ’80 (şi împreună cu dirijorul Ion Baciu). A cântat în 
fabrici, în muzee, a demonstrat cu strălucire că există şi un 
repertoriu de divertisment ce nu trebuie ignorat. Bis-urile cerute 
atât de des de public au revenit, periodic, în obişnuinţele 
concertistice ale cvartetului „Voces”. Dacă melomanii, 
muzicienii prezenţi în decembrie 1998 în sala Filarmonicii ieşene 
îşi amintesc  miniaturile de succes interpretate şi împreună cu 
flautistul belgian Marc Growels, cei care nu s-au bucurat de acel 
privilegiu au în schimb ocazia să asculte 13 astfel de  bijuterii 
înregistrate doi ani mai devreme, în decembrie 1996, în studioul 
Casei de discuri „Electrecord”. Mai rar întâlnită în activitatea 
instrumentiştilor reuniţi într-un cvartet de coarde de calitatea 
„Voces”-ului, concentrat în mod explicabil cu deosebire asupra 
studiului, concertelor şi didacticii, organizarea de festivaluri a 
fost o altă calitate a muzicienilor români. Deşi au trecut ani buni, 
festivalul „Voces şi invitaţii săi” ne-a rămas în amintire datorită 
seriei generoase de concerte şi recitaluri susţinute de personalităţi 
ale artei interpretative. Îi amintesc aici doar pe profesorii şi pianiştii 
Luz Leskovitz şi Hans Leygraf. Nu pot fi uitate nici concertele 
susţinute la Iaşi de profesori şi studenţi de la Würzburg.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dacă „Voces” şi-ar înceta activitatea, moştenirea, amprenta 

sa în viaţa muzicală ar rămâne importantă: prin înregistrările de 
valoare excepţională editate până acum pe discuri şi cele care 
aşteaptă intrarea în circulaţie, prin modelarea cvartetelor 
„Gaudeamus” şi „Ad Libitum”.  

Poate că spiritul bezmetic, răsturnarea valorilor, ignorarea 
calităţilor umane şi artistice profunde în România de astăzi i-au 
inspirat fondatorului şi conducătorului cvartetului „Voces”, 
violonistul Bujor Prelipcean, gândul retragerii. Dar luni 8 aprilie, 
în timpul colocviului aniversar organizat la Universitatea de Arte 
„George Enescu” din Iaşi, reprezentanţi ai administraţiei locale, 
ai lumii universitare şi artistice au pledat cu respect şi afecţiune 
pentru ca „Voces” să rămână pe scenă. Nu numai diplomele, 
medaliile primite din partea Prefecturii, Primăriei, Camerei 
de comerţ, Universităţii „Al. I. Cuza” şi Universităţii de 
Arte au constituit argumente. Recitalul din a doua seară, 
găzduit de Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai 
Eminescu”, unde am ascultat versiuni admirabile ale 
Cvartetului în sol major, K.V. 80 „Lodi” de Mozart şi 
Cvartetului în la minor opus 51, nr. 2 de Brahms, au 
demonstrat cât de adevărat rămâne dictonul „spectacolul 
trebuie să continue”. Nu doar spectacolul. Ci instituţia „Voces”, 
de la care se aşteaptă noi concerte, noi festivaluri, noi generaţii 
de interpreţi reuniţi în cvartete de prestigiu. 

Alex VASILIU 
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„…restul depinde de noi” 
UN DIALOG 

Aurel BRUMĂ – Mihaela Arsenescu-Werner 

Ori în analfabetizarea generalizată care alungă actorii din scenă 
spre mici întâmplări, consomeuri, varii rețete de supraviețuire, 
încă mai rămân să facă teatru adevărat încăpățânații optimiști, 
cei care nu-și pierd speranța că teatrul se va restaura.  

– În această realitate eu nu blamez actorii care fac asemenea 
expediente fiindcă sunt nevoiți. Lefurile, știți foarte bine că sunt 
așa cum sunt, iar privitor la televiziune… dincolo de alte aspecte, 
la televiziune spectacolul de teatru pierde din acel viu, din 
vibrația directă. Fiind încadrat într-o formă fixă, la televiziune ca 
și în film, nu mai există șansa modificării. Totul este fixat, 
cimentat. Este o singură reprezentație, ceva infim față de teatru, 
de  obligativitatea ținerii unui spectacol pe afiș uneori peste ceea 
ce se spera. Fiindcă, am mai spus, pe parcurs, actorul adaugă 
stări, accente, nuanțe, un alt vibratto la o replică, starea, impresia. 
Asta vine dintr-un impuls, din nevoia de a descătușa tot viul pe 
care trebuie să-l conțină personajul. Filmul te obligă, din păcate, 
la așezarea în ramă. Totul este frumos, da, un tablou dar unde nu 
se mai poate schimba nimic. Poți doar să-l ștergi de praf din când 
în când, mai mult, nu.  

– Unii se uită în zona curriculară, iată, Shakespeare, Aldo 
Nikolaj, nenumărați autori, nenumărate personaje, caractere și 
caracteristici diferite. La dumneavoastră ce personaj lipsește? 

– Nu, nu am ajuns chiar acolo, la capăt de linie,  dimpotrivă. 
– Da. Reformulez fiindcă mă sperii de propria prostie. Voiam 

să întreb de personajele care vă așteaptă pe orizontul 
următorilor ani. 

– Sigur există niște etape, niște praguri de vârstă unde 
statistica personajelor pierdute, imposibil de reiterat, are cutuma 
vârstei. Fiindcă nu poți juca Julieta la 40 de ani fără a fi ridicolă. 
Asta se practica acum 60-70 de ani. Acum nu se mai poate. Ar fi 
de dorit ca interpreta Julietei să fie cât mai aproape de vârsta de 
14 ani, dar la vârsta asta abia ești undeva, prin clasa a șaptea!   

– Dar spectacole? Spectacolul dorit dar mereu amânat de o 
anume politică a premierelor, de managementul pieselor de 
succes la casă? 

– Da există astfel de spectacole pe care actorul și le dorește ca 
pietre de care să-și încerce duritatea dinților artistici. Dar 
intervine aici și un alt element. Experiența acumulată, suma 
experiențelor, te obligă la un gen de înțelegere a ce se întâmplă în 
jur, inclusiv în politica spectacolelor. Cred că mi-ar plăcea Vizita 
bătrânei doamne a lui Dürrenmatt, numai că de multe ori mi s-a 
spus că sunt prea tânără pentru acest rol iar acum sunt în trecere 
spre... și mă tem că va fi un moment când mi se va spune: A, nu. 
Sunteți prea bătrână pentru o bătrână! 

– Peste 20-30 de ani vă rog să mă invitați la acea premieră.  
– Sunteți drăguț dar domnul Dürrenmatt și contemporanii săi 

aveau o altă opinie privind bătrânețea, din moment ce 60 de ani 
era o vârstă extremă, înaintată, dincolo de pragul actual al 
speranței de viață cu tot bagajul ei.. 

– De ce la Iași nu sunt spectacole show, dedicate unui anume 
actor ca semn de iubire, respect, bucurie? Spre exemplu, cel al 
Mihaelei Werner ca amfitrioană, regizor, actor și dascăl de 
actorie. Nu știu pe unde citeam despre spectacolul umanitar, în 
beneficiu social, cel în urma căruia, cu totul special, încasările 
au adresabilitate socială pentru o anume categorie de semeni 
expuși unor riscuri, tare etc. 

– Ar trebui un proiect pentru așa ceva. Ideea fiind foarte 
interesantă cred că se va și face. Cât privește actorul de prim plan, 
s-au realizat astfel de proiecte legate de societari, eu însămi fiind 
nominalizată la două dintre ele cu spectacolele Harold și Maude 
iar al doilea Fluturi,fluturi, care abia și-a început viața de zbor.  

– Mă întorc la valoarea Vocii, la dorința apariției unor 
audiobook-uri unde, chiar și parțial, să te poți atinge de 
arta unor actori.  

– Și eu visez asta, vă mărturisesc. De mult visez să fac un 
audiobook cu toate genurile de spectacol din teatru, televiziune, 
radio, plecând de la recitaluri poetice până la divertisment,  teatru 
la microfon și așa mai departe. Cred că în Radio sunt sute de ore, 
sute de înregistrări, inclusiv de divertisment (O brumă de umor) 
și aș vrea să le am. Mă și văd, nu la gura sobei, ci la gura 
caloriferului, cu cățelul în brațe, ascultând și să spun, Doamne, 
uite asta am fost eu cândva. Cred că oricărui actor i-ar face plăcere 
să aibă și această amprentă în timp, fie ea timidă, modestă, dar 
reală. Și care rămâne. De ce ne emoționează și astăzi vocile marilor 
actori? De ce ascultându-le exclamăm instantaneu: O, acesta este 
Vraca, acesta este George Constantin... 

– Vă priveam adausul de gestică, partea nevăzută la Radio și 
mă gândeam la un experiment, Teatrul Gestului, dacă nu mă înșel, 
la scenariile de cuvânt și fără de cuvânt, de pantomimă și dans…  

– Gestul? Vibrația adăugată cuvântului... 
– Umbra păsării în zbor. 
– Exact, suplinește accentul – nu avem accente ca în franceză 

– dar poate să adauge sau chiar să fie mai expresiv decât 
cuvântul. Gestul poate să contrazică sensul cuvântului de 
dinainte, să-l caricaturizeze sau să-l facă exponențial dramatic dar 
tot el, gestul, poate să te trădeze într-un anumit moment. Tu 
spui ceva, dar acel ceva este lestat, scos din platoșa eroică, 
dintr-un timp eroic, și transferat în mizericordia de afară, cea 
cotidiană. Iar gestualitatea, limbajul cinetic, mai ales codul 
complex al mișcării mâinilor este complementar sau chiar 
inversează registrul comunicării. De aceea nu obosesc 
repetând studenților să dea drumul gestului instinctual, să-și 
lase trupul să se elibereze, să se exprime... 

 

Aurel Brumă: Pe o inexistentă, din păcate, Alee cu statui, 
așez marii actori, personalități din istoria Teatrului Național 
„Vasile Alecsandri”, mulți dintre ei validați valoric prin calitatea 
de ”membri societari”. Între aceștia, Aristizza Romanescu, 
Miluță Gheorghiu, Anny Braeski, Margareta Baciu, Marioara 
Davidoglu și iată că acum, cum spunea criticul de teatru și film 
Ștefan Oprea, indiscutabil, Prima Doamnă a Teatrului Național, 
care nu poate fi alta decât Mihaela Arsenescu Werner. Într-un 
joc de geometrie a traseelor, de la Brașov la Constanța, de la  
Constanța la București apoi la Craiova, și de la Craiova la Iași, 
o variantă numerologică a motivației dialogului din capăt de 
început. A jucat nenumărate roluri. Joacă în continuare. Și o 
întreb dacă a simțit șansa travestiului într-o superbă lebădă. 
Întrebare nepotrivită, în alb, și asta înainte ca tijele de crini să 
izvorască floare. 

Mihaela Arsenescu-Werner: Dincolo de metaforă, am să te 
dezamăgesc. Nu. Nu am avut șansa de a fi lebădă decât poate în 
vis. In rest, pe dimensiunea travestiului, da, am avut ceva roluri. 
Spre exemplu în Cabala bigoților, în explozivele spectacole de 
Commedia dell’Arte. Sigur, travestiul este interesant ca 
experiment, depășește trecerea de la o stare la alta și uite că am și 
scris o cărticică despre acest subiect. 

– Cărticică? 
–  Ei, nu. O lucrare despre care se spune chiar că ar fi foarte 

serioasă. Dar nu am scris-o pentru doctorat. Cartea artei 
travestiului este tocmai o pledoarie pentru studiul travestiului 
diurn, nuanțele, o anume așezare a stărilor de existență pe 
fulgurații negândite. 

– Metaforic, privindu-vă din fotoliul de dinaintea scenei 
minții, acolo unde mă bucuram să vă întâlnesc virtual sau în 
lucru, la radio, aveam senzația că mă întâlnesc cu o lebădă: 
grație, surâs, starea de bucurie, confortul celuilalt, 
necunoscătorul propriilor cicatrici, ale actriței, bine ascunse, dar 
nu de un grimaj al complezenței. 

– Să sperăm că este așa. Sigur, din suferință mi-am clădit 
principiul asumării, al secretizării accidentelor existențiale de 
care ceilalți nu sunt vinovați cu nimic. Dimpotrivă, dorindu-le o 
altă dimensiune, un alt orizont, ai obligația ca om, ca artist și 
comunicator profesionalizat,  să-l înseninezi, să-l ușurezi. Și 
uneori textul rolului, piesa în sine, uneori – zic, poate fi și o 
liturghie de care aveam atâta nevoie eu, ceilalți. 

– Îmi place să privesc pe fereastra vieții celorlalți. Și vă 
restaurez imaginea de față-n față, la o cafea, cu marea actriță 
Dina Cocea. Incă nu erați studentă… Credeți că de acolo, din 
ceruri, vă surâde din spatele ceștii de cafea? 

– Așa sper. Și sper că i-am oferit destule motive pentru a fi 
mândră de mine, ca actriță. Era statuară. O statuie cu vibrație 
aparte, din adâncul ființei. Și  mi-am interzis s-o imit dar, furând-
o din colțul ochilor, am urmat-o pe o cale alăturată, paralelă. La 
ea, eleganța era structurală, interioară, cu dozaje bine cântărite, se 
exterioriza atât cât să nu creeze starea de contre jour. Avea, 
firesc, o casă superbă pe Dumbrava Roșie. Sunam și de fiecare 
dată, din spatele ușii deschise, îmi surâdea Dina, Regina 
nedeclarată a Regalității. O hlamidă purtată în  mișcare 
majestuoasă  de conduri împărătești, amănuntele vestimentației 
bine și armonic studiate, tot acest spectacol era oferit unei umile 
aspirante la gloria scenei. Așa ceva te obligă, te condamnă la 
eleganță pentru toată viața! 

– Fiindcă este copleșitor în multidimensionalitatea actului 
artistic, am să vă întreb despre Tudor Gheorghe. Craiova, nu? 
Sala arhiplină la „A treia țeapă” – Marin Sorescu. 

– Nu doar la acest spectacol era sala plină. La multe altele. 
Oamenii aveau nevoie de o supapă, de ceva care să le 
neutralizeze frustările, cuvintele imposibil de rostit, periculos de 
clamat, iar „replica”, gândul rostit pe scenă, cel care îi reprezenta 
răzbunându-i, era răsplătit cu aplauze de cascadă, cu explozii de 
râsete. Știu spectatori care, colecționari fiind de „replici 
eliberatoare”, veneau și a treia și a patra oară la același spectacol.  

– S-a scris, se va scrie, despre superba actriță, iar studenții 
conf. dr. Mihaela Werner vor scrie cu propriile lor speranțe de 
actorie despre șansa de a-i fi fost alături, de a crește valoric sub 
ochii inimii sale încă din sala de studiu. În plus grija, atenția, 
îngrijorarea aproape maternă la provocările, la confruntările 
„copiilor” cu reala commedie umană depășește de multe ori 
relaționarea impus academică dintre maestru și ucenic. 

– Școala de teatru este specială. Aici nu poți preda ca la 
politehnică sau la medicină unui amfiteatru, unei sume de 
oarecum anonimi studenți. La noi, omul se privește în ochi, în 
suflet, fiindcă lucrăm suflet la suflet. Știind lucruri destul de 
profunde unii despre alții, numai așa se pot obține rezultate 
deosebite. Cu unii dintre ei rămân într-o relație peste timp: ne 
respectăm, ne iubim, ne frecventăm telefonic și așa mai 
departe. Cu unii atingem scena mare, scena Teatrului 
Național, în Fluturi, fluturi, spre exemplu. Iar cea mai mare 

bucurie este să vezi că discipolul tău sare mai sus sau aleargă  
mai repede decât tine. Pentru mine această decolare, zborul 
tânărului pe un albastru intens (culoare complementară 
echilibrului, armonicelor), deasupra norilor de complezență 
răutăcioasă, toate acestea mă fac fericită. 

– Cine vă ține mâna pe umăr? 
– Tocmai recitesc Despre Îngeri, și suspin de mulțumire la 

fiecare pagină, fiindcă regăsesc unele lucruri din existența mea. 
Dacă eu reușesc să țin mâna pe umărul unor tineri de valoare, 
avem răspunsul sigur al îngerilor personali, cei care ne țin mâna 
pe umăr sau pe suflet. 

– Câte uimiri m-au copleșit în întâlnirile cu dumneavoastră 
la Radio, m-au obligat, recunosc, să scriu la un moment dat 
special pentru Doamna Mihaela, alegând eroismul lacrimii de 
hohot, de planări șagaliene deasupra bazarului plin de realități 
absurde. V-am întâlnit și în rugăciune, în rostiri psalmice, în texte 
cristice. Întruchipați și orgoliul eroic al adevărului, Vocea, 
Rostirea chinuită, robace, a mii de ore? 

– Vocea… Dacă o suprapunem unui instrument, da, 
vrăjește, sperie, consternează, apropie sau îndepărtează. Vocea 
este magică. Îndeosebi pe scena sonoră, la radio. Acolo, în lipsa 
vizualizării mimicii, mișcării, a trucajelor inerente scenei, 
Vocea trebuie să suplinească toate acestea. Vocea, cred eu, este 
un dar de la Dumnezeu. Ea se poate cultiva, se poate dezvolta, 
dar nu poate fi închiriată, transplantată la un altul, student sau 
coleg. Poți lucra pe armonice, pe maniera pozării, pe vibrația 
semantică a textului, dar un rol are teritorialitatea lui, reliefuri, 
tăceri. Și vocea se toarnă peste toate acestea, le asumă, le 
transfigurează. Plasticitatea, rezonanța fac parte din arta actorului. 

– Faceți parte din dinastia puținilor actori care locuiesc poezia. 
– Și nu doar în poezie, trebuie să locuiești în rol, în personaj. 

Să accepți propria dispariție pentru a locui în identitatea altcuiva. 
Asta le explic, îi rog să accepte studenții mei. Actorul are o viață 
specială, secretă, aproape imposibil de pus sub microscopul 
analizei critice. Și se adaugă  viața secretă a personajului, pe care 
actorul are șansa de a o dezvălui renunțând, uneori, la propriile 
date, la propria existență. 

– Sunt actori care au fost devorați de un rol, care s-au sinucis 
ca actori, rolul devenind o gaură neagră psiho-comportamentală. 

– Accidente. Actorul trebuie să aibă acumulările profesionale 
continuu regenerative, arta acestei meserii, bine condusă, 
asigurându-i necesara protecție față de sine însuși. Personajul, 
îmbogățit de efortul de absorbție, de identificare al actorului, 
devine viu abia pe scenă, abia când este aruncat pe spațiul scanat 
de sute de ochi, de alte experiențe și așteptări ale spectatorilor. 

– Cerebralitatea analitică poate induce părerea unei oxidări 
spre rece a actorului prin profunzimea introspecțiilor. 

– Nu, nu-i așa. Cel puțin nu am fost acuzată că aș juca 
excesiv cerebral. Cerebralitatea mărește distanța față de personaj. 
Și așa ceva te scoate din meserie. 

– Pericolul percepției fractalice. Același personaj trebuie să 
răspundă nenumăratelor „dioptrii perceptive”  ale spectatorilor. 

– Un personaj nu poate fi un multiplu de personaj ci o entitate 
care să răspundă sumei majore de așteptări, de experiențe 
personale. Nuanțele sunt adăugate de spectatori, surplusul 
contributiv al acestora. Ne asumăm convenția jocului aparent 
comun, al surplusului de text nerostit, al gesticii interioare. Aici, 
tocmai aici este și secretul dăinuirii teatrului fiindcă astfel înțeles, 
cum spune și dragul nostru Fănică Oprea, teatrul nu poate dispărea 
decât atunci când vor dispărea oglinzile. Omul are nevoie să se 
confrunte cu propria lui imagine, dar nu cea exterioară, ci aceea a 
sufletului, interiorul. Iar teatrul  oferă șansa acestui exercițiu, 
chiar dacă, pentru unii, este incomod. Dar e necesar. 

– Între marile obiective ale securității naționale, spre 
exemplu, spunea cineva, se înscriu obligatoriu industria de 
antibiotice, bogățiile subterane, transporturile. Eu adaug 
tezaurul sufletesc, duhul unei națiuni.  Iar în acest sistem de 
securitate, rolul teatrului este de primă linie. Și avem actori 
de o altitudine amețitoare aici, la Iași, la București și în 
multe alte centre culturale. Din nefericire, televiziunea, 
radioul, fug de teatru, de preluarea spectacolului, de parcă 
așa ceva le-ar falimenta. 
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Este adevărat că, după cum au remarcat unii analişti politici, toată 
această agitaţie din ultima vreme s-a produs în anul premergător 
alegerilor din Ungaria (programate pentru aprilie 2014). Însă, astfel de 
acţiuni s-au înregistrat, cu diverse scăderi şi creşteri în intensitate, în 
permanenţă din 1990 încoace! Or, cum în Ungaria nu s-au desfăşurat în 
fiecare an alegeri, respectiva explicaţie nu are decât valoarea unui 
surogat. Faptul că se vor desfăşura, la un moment dat, alegeri în Ungaria, 
nu interesează şi nu trebuie să afecteze cu nimic statul român! Cum ar fi 
ca, în cadrul unei campanii electorale de la noi, o formaţiune politică 
oarecare să ridice problema revizuirii graniţei de vest, pe motiv că 
aceasta nu a fost trasată de Aliaţi, la sfârşitul primului război mondial, pe 
cursul râului Tisa, cum ceruse iniţial partea română? Sau să fie pus în 
discuţie cruntul proces de maghiarizare pe care l-au suportat românii din 
Ungaria după 1920, minoritatea românească ridicându-se, actualmente, 
la (doar) aproximativ opt mii de persoane, dintre care unele nici măcar nu 
ştiu româneşte? Nu trebuie prea multă imaginaţie spre a ne închipui cam 
ce reacţii ar putea avea Budapesta… 

Prin Constituţie, în România sunt garantate drepturile minorităţilor 
naţionale. Deşi diverşi indivizi contestă vehement acest lucru, respectivele 
drepturi sunt şi respectate. S-a ajuns chiar, în destule situaţii, ca drepturile să 
fie adevărate privilegii şi să fie utilizate în scopuri contrare intereselor statului 
român. În interiorul arcului carpatic, mai ales în cele trei judeţe vizate în mod 
direct de propaganda maghiară (Mureş, Covasna şi Harghita), s-a desfăşurat, 
chiar şi în timpul atât de blamatului regim ceauşist, un proces de adevărată 
epurare etnică, de alungare a românilor nu doar din instituţii publice, 
întreprinderi şi administraţie, ci chiar din locurile respective. Nu degeaba s-au 
constituit, după evenimentele din decembrie 1989, asociaţii ale românilor 
alungaţi din cele trei judeţe! Nu a fost vorba de un puseu ultranaţionalist, aşa 
cum a prezentat adesea lucrurile partea maghiară, nici de vreun plan 
românesc de a „compromite” minoritatea maghiară din România. Atrocităţile şi 
crimele comise împotriva românilor, în perioada ocupaţiei horthyste, în 
decembrie 1989 şi nu numai, în zona intracarpatică, par a deveni, treptat, 
subiecte tabu într-o ţară în care regimul democratic începe să ofere cetăţenilor 
săi tot felul de  constrângeri şi interziceri. Dacă nedreptăţirea şi alungarea 
românilor din inima geografică a ţării lor reprezintă un aspect pe care nu e 
„politically correct” să-l abordezi în zilele noastre, e uşor de imaginat că orice 
este legat de problema naţională în ansamblu reprezintă, ab initio, lucruri pe 
care cei mai mulţi dintre vajnicii politicieni români le vor evita cu îndărătnicie, 
spre a nu le scădea rating-ul şi a nu le fi afectată imaginea. 

 
Dacă Santayana n-ar fi avut dreptate… 

 

Orice s-ar întâmpla în România, orice partid sau alianţă politică s-ar afla la 
guvernare, UDMR-ul îşi va promova cu perseverenţă şi tenacitate obiectivele 
antiromâneşti. E de văzut cât timp va mai accepta această societate 
românească prea răbdătoare şi, în acelaşi timp, atât de uşor manipulabilă şi 
influenţabilă, o prestaţie, inclusiv politică, ce are preconizat, ca scop final, 
destrămarea statului român. În privinţa politicienilor situaţia s-a limpezit încă de 
la sfârşitul anilor ’90 – mirajul puterii domină orice, iar interesele personale şi 
de grup vor fi mereu mai puternice decât orice interes naţional. 

Continuarea promovării unor discursuri antagonice şi eminamente 
radicale de către diverşi reprezentanţi ai maghiarilor şi ai românilor nu 
constituie şi nu va constitui o premisă pentru dialog. Din păcate, s-a dovedit cu 
vârf şi îndesat, de atâtea ori, cum înţelege UDMR-ul dialogul cu partea 
română. Orice aspect legat de minoritatea maghiară din România priveşte, în 
primul rând, statul român, chestiune de neacceptat pentru partea maghiară, 
care a încercat şi, în oarecare măsură, a şi izbutit să instituie un adevărat 
monopol asupra cetăţenilor români de etnie maghiară din România, 
transformaţi în masă de manevră şi aproape enclavizaţi. Or, dacă această 
situaţie va continua, dacă statul român nu va reuşi să identifice nişte pârghii 
eficiente spre a contracara influenţa nefastă a celor cu minţile dominate 
de fantasme şi realităţi medievale, deznodământul nu poate fi decât unul 
singur, iar „cei care uită trecutul riscă să îl repete” (George Santayana). 
Aegroto dum anima est, spes est. 

Mircea-Cristian GHENGHEA 

Deh, probabil că, în politică, trebuie să te aştepţi întotdeauna la 
respectarea promisiunilor şi să crezi în sinceritatea partenerilor, după cum şi 
UDMR-ul a demonstrat de atâtea ori. 

Politica paşilor mărunţi, iniţiată încă din 1990 de către anumiţi indivizi, cu 
binecuvântarea şi cu sprijinul mai mult sau mai puţin tacit al autorităţilor de la 
Budapesta (indiferent de coloratura politică a acestora), dă roade tot mai 
frumoase pentru UDMR. Ezitările şi atitudinea fluctuantă a Bucureştiului, 
coroborată cu elaborarea şi promovarea asiduă a unei imagini cât mai negative 
a statului român în străinătate, au permis UDMR-ului să creeze ideea şi 
imaginea unei cumplite nedreptăţiri a minorităţii maghiare din România, inclusiv 
în anii din urmă. Aproape orice prilej a fost utilizat pentru prejudicierea 
intereselor statului român, şi în plan intern, şi în plan extern. Situaţia legată de 
relaţiile dintre Bucureşti şi Chişinău, puţin abordată la nivelul opiniei publice 
româneşti din acest punct de vedere, se poate constitui oricând într-un 
exemplu (neplăcut pentru noi…) şi într-o chestiune de analizat spre a înţelege 
gradul de implicare al diplomaţiei maghiare în ceea ce ar fi trebuit să constituie 
apanajul politicii externe româneşti – chestiunea Republicii Moldova. Recentele 
imixtiuni ale ambasadorului Ungariei, Oszkár Füzes, şi ale secretarului de stat 
de la Budapesta, Zsolt Németh, în treburile interne ale României, coroborate cu 
ampla mişcare propagandistică declanşată de la începutul lui 2013 în plan 
internaţional în vederea susţinerii autonomiei teritoriale a ţinutului secuiesc, 
reprezintă o urmare directă a modului dezastruos în care factorii decizionali de 
la Bucureşti au înţeles să gestioneze, din 1990 încoace, vestita „chestiune 
maghiară”, intens promovată încă din timpul regimului ceauşist. Eludarea 
Constituţiei ţării şi a prevederilor legate de minorităţi sunt, de mult, lucruri 
obişnuite pentru reprezentanţii Ungariei în România. Faptul că nu au 
existat şi nici nu există repercusiuni pentru asemenea personaje, care 
depăşesc fără reţineri nu doar limitele impuse de un statut politic şi 
diplomatic, ci şi de bunul simţ, reprezintă o încurajare implicită pentru 
continuarea promovării unor acţiuni antiromâneşti. 

Perfidul şi perversul troc iniţiat încă din anii ’90 de către UDMR-işti şi 
acceptat de reprezentanţii „clasei politice” româneşti (voturi contra susţinere 
pentru formarea alianţei de guvernare) le-a permis celor dintâi să continue 
nestingheriţi o adevărată politică de subminare/eliminare sistematică a 
românilor din cadrul instituţional şi din administraţia zonelor în care formaţiunea 
lor a câştigat alegerile. Atâta vreme cât în ipostaza de reprezentanţi ai 
minorităţii maghiare din România vor exista doar indivizi cu o anumită 
perspectivă, care vor agita spiritele şi vor promova cu obstinaţie enclavizarea 
cetăţenilor români de etnie maghiară, este evident că nu se vor putea înregistra 
progrese în eventualitatea angajării unui dialog real. Interesele statului român 
şi, adesea, oricât de greu de crezut li s-ar părea unora, inclusiv interesele 
comunităţii maghiare sunt ignorate şi nesocotite. La urma-urmei, de o 
asemenea „reconciliere istorică” au nevoie românii şi maghiarii, ca naţiuni care 
împărtăşesc un anumit trecut, cu bune şi cu rele, sau unele segmente ale 
societăţii aflate sub imperativul politicului şi al intereselor economico-financiare 
şi care îşi revarsă veninul asupra oamenilor de rând, incitând la ură etnică şi la 
uzurparea a ceea ce a mai rămas din suveranitatea naţională românească? 

 

Bârna din ochiul nostru… 
 

Şi totuşi, cei care agită spiritele în Transilvania şi ex tot orbe cu privire la 
autonomia ţinutului secuiesc nu pot fi neapărat învinovăţiţi de către români! Ei 
îşi fac treaba, îşi urmăresc propriile interese; că acestea înseamnă/presupun 
dezintegrarea statului român, este (sau ar trebui să fie…) destul de evident 
până şi pentru proştii şi naivii care susţineau, sus şi tare, înainte de 1 ianuarie 
2007, că, după admiterea României în Uniunea Europeană, litigiile româno-
maghiare vor dispărea de la sine… Respectivii indivizi nu pot fi blamaţi pentru 
acţiunile lor antiromâneşti, întrucât chiar la astfel de acţiuni ne putem aştepta 
din partea lor. Ceea ce ar trebui să ne îngrijoreze pe noi, cetăţeni ai României 
şi ai Uniunii Europene, este lipsa cronică de reacţie a celor care „îndrumă”, de 
la Bucureşti, destinele naţiei. Este clar că, în materie de propagandă, 
Budapesta s-a descurcat aproape întotdeauna mai bine. Este, de asemenea, 
clar că, orice forţă politică s-ar găsi la conducere în capitala Ungariei, fantomele 
medievale vor domina minţile unora, suficient de mulţi pentru a face în 
permanenţă valuri şi a instiga împotriva vecinilor care au „furat” teritorii din 
regatul Sf. Ştefan. Aceste lucruri nu se vor schimba, probabil, niciodată sau, cel 
puţin, atâta timp cât vor exista maghiari şi români, slovaci, sloveni, sârbi, croaţi, 
ucraineni şi austrieci. Adevărata problemă este reprezentată de inerţia şi de 
indiferenţa care domină peisajul şi aşa dezolant al unei societăţi româneşti 
dezbinate şi incapabile să reacţioneze cu demnitate la adresa unor astfel de 
provocări. Pe de altă parte, privind lucrurile strict din perspectivă românească, 
dezamorsarea unei astfel de chestiuni nu se face, în nici un caz, apelând la un 
discurs care să aprindă şi mai mult spiritele. „Argumente” de genul „ungurii 
afară din ţară”, „ungurii înapoi în Asia” nu au cum să contribuie la o atât de 
necesară detensionare a situaţiei. Oricât de mult s-ar mira/înfuria unii, România 
(subînţeles Transilvania) este, în egală măsură, atât patria românilor, cât şi a 
maghiarilor trăitori aici! În condiţiile în care aceşti oameni sunt urmaşi ai celor 
veniţi şi stabiliţi pe aceste pământuri cu secole în urmă, deveniţi oameni ai 
locului alături de români şi făcând parte integrantă din istoria Transilvaniei, de 
ce se afirmă, inclusiv de către unii „politicieni”, că aceasta nu este ţara lor? 
Respectiva afirmaţie nu este doar o dovadă de profundă ignoranţă şi de 
necunoaştere a trecutului istoric, ci constituie, din păcate, şi o premisă falsă în 
discutarea/abordarea unei astfel de probleme. Oricum, degeaba s-ar 
recomanda distinşilor politicieni, fie români, fie maghiari, studierea şi 
înţelegerea adecvată, detaşată, a faptelor istorice. Dacă interesele sunt 
suficient de mari, dacă nevoia de voturi sau de a fi la guvernare spre 
îndeplinirea anumitor scopuri este suficient de puternică încât raţiunea să 
ajungă a fi dominată şi condusă de fantasmele timpurilor medievale, ce 
mai contează adevărul istoric, oamenii (maghiari şi români deopotrivă), 
convieţuirea şi respectul reciproc? Sunt noţiuni mai mereu călcate în 
picioare de nişte personaje avide de putere, fie că se numesc Ion, 
Gheorghe, Ştefan, sau János, György, István. 

 

Diverse evenimente desfăşurate cu începere din prima jumătate a anului 
2011, în special în România şi în Ungaria, dar şi în alte state ale Europei, au 
indicat faptul că s-a intensificat agitaţia prin care se doreşte rectificarea unor 
graniţe şi revenirea la „măreţia” de altădată a unui organism statal vecin 
României. Propaganda în favoarea „Ungariei Mari” şi a reparării nedreptăţilor 
suferite de ansamblul maghiarimii, susţinută făţiş de către unii din liderii statului 
maghiar membru al Uniunii Europene, precum şi ascensiunea mişcării 
extremiste şi ultranaţionaliste în Ungaria, pun sub semnul întrebării un întreg 
eşafodaj continental. În acelaşi timp, însă, demonstrează, dacă mai era cazul, 
faptul că, oricine ar deţine conducerea la Budapesta, ideea recuperării 
„moştenirii ştefaniene” reprezintă o adevărată dogmă pentru o parte destul de 
însemnată a clasei politice maghiare, un scop de-a dreptul obsedant şi 
fanatizant chiar pentru unii dintre „cetăţenii” României… 
 

Cum s-a ajuns la ideea  
„reconcilierii româno-maghiare” în 1995 

 

În toamna anului 1995, într-un climat politic şi diplomatic destul de delicat 
pentru statul român, Preşedintele Ion Iliescu făcea public proiectul reconcilierii 
istorice româno-maghiare, lansând, implicit, o invitaţie la dialog şi la cooperare 
către factorii decizionali de la Budapesta. Pornind de la problema minorităţilor 
naţionale, sursă de vechi tensiuni şi animozităţi în această parte a bătrânului 
continent, proiectul ar fi trebuit nu doar să deschidă calea soluţionării unei 
„duşmănii” seculare, ci să şi ajute România în încercarea de a demonstra 
capacitatea ţării noastre de racordare deplină la „spiritul european” şi la 
„valorile europene”. Iniţiativa Bucureştiului a venit pe neaşteptate şi nu prea… 
După accederea la putere a socialiştilor în Ungaria (1994), factorii decizionali 
de la Budapesta au afişat o atitudine mai puţin tranşantă faţă de chestiunea 
minorităţilor naţionale din regiune (a se citi minorităţii maghiare), fiind iniţiate 
contacte tot mai consistente cu autorităţile slovace. Finalmente, în 1995, s-a şi 
ajuns la o înţelegere între cele două state – Slovacia şi Ungaria –, semnându-
se un tratat politic ce a permis reglementarea majorităţii aspectelor de interes 
reciproc. Cu totul alta era, în acele momente, situaţia în relaţiile româno-
maghiare. Realizarea unui acord între Budapesta şi Bucureşti fusese mult timp 
incertă, în primul rând din cauza vestitei Recomandări 1201 a Consiliului 
Europei; principala temere a autorităţilor române era provocată de faptul că 
acceptarea acesteia putea oferi un sprijin nedorit celor care vehiculau ideea de 
autonomie teritorială pe criterii etnice în Transilvania. După încheierea 
Tratatului ungaro-slovac în martie 1995 (cu includerea Recomandării 1201), 
România ajunsese într-o neplăcută ipostază, riscând să fie etichetată drept stat 
nedemocratic şi sursă de tensiuni interetnice în regiune. Chestiunea era cu atât 
mai delicată, cu cât, la 1 februarie 1995, intrase în vigoare Acordul de Asociere 
a României la Uniunea Europeană, iar în privinţa sistemelor de securitate 
politico-militară, obiectivul era clar precizat: intrarea în structurile Alianţei Nord-
Atlantice (NATO). În această situaţie, spre a evita diverse consecinţe în plan 
extern, Bucureştiul s-a văzut nevoit să-şi asume acest proiect de „reconciliere 
istorică” româno-maghiară. În toamna anului 1996 s-a încheiat Tratatul 
româno-maghiar, într-un climat pigmentat de manifestări antiromâneşti în 
Transilvania şi în Ungaria – actul a fost semnat la Timişoara, în 16 
septembrie 1996; a fost ratificat de Senat la 26 septembrie 1996, iar de către 
Camera Deputaţilor, la 3 octombrie 1996. Tot din 1996, UDMR şi-a făcut loc 
la conducerea României… 

 

„Nem, nem, soha!” („Nu, nu, niciodată!”) reloaded… 
 

Batjocura la adresa simbolurilor naţionale româneşti, a istoriei neamului şi, 
în ultimă instanţă, la adresa a tot ceea ce ţine de România, reprezintă una din 
constantele acţiunilor anumitor indivizi care deţin calitatea de cetăţeni români. 
Fără a lua în considerare realităţile politice fixate şi garantate prin diferite acte 
internaţionale, într-un total dispreţ faţă de Constituţia României (adevărat 
Rubicon, din câte se pare…), aceşti promotori ai şovinismului şi 
ultranaţionalismului vindicativ se folosesc de orice prilej pentru a agita apele în 
Transilvania şi pentru a plăsmui o imagine cât se poate de negativă a statului 
român. Lesne de înţeles că îndoctrinarea şi provocarea cetăţenilor români de 
etnie maghiară constituie una din armele preferate, mai ales că aşa ceva este 
destul de uşor de realizat în zona relativ enclavizată din arcul intracarpatic. 
Dezinteresul aproape cronic al multor politicieni români, dornici de a obţine cu 
orice preţ voturi şi nu altceva, a permis anumitor cetăţeni români de etnie 
maghiară, sprijiniţi mai mult sau mai puţin făţiş din afara ţării, să creeze un fel 
de stat în stat, o autonomie de facto, aşteptând cu răbdare să o obţină şi pe 
cea de jure… Motivele care sunt mereu înfăţişate opiniei publice din ţară şi din 
străinătate sunt arhicunoscute – lipsirea de drepturi a minorităţii maghiare, 
abuzurile îndurate de aceasta în România, lipsa unor condiţii adecvate pentru 
menţinerea reperelor identitare etc. Eventuala absenţă a UDMR-ului de la 
conducerea statului român este prezentată ca o nedreptate strigătoare la cer, 
fiind imposibilă, astfel, corecta reprezentare şi apărare a intereselor minorităţii 
maghiare… Această situaţie trebuie corelată cu adevărata campanie 
desfăşurată şi susţinută, de ani buni, în Ungaria, la nivelul opiniei publice, 
împotriva consecinţelor Tratatului de la Trianon, detestat şi blamat, şi acum, 
pentru „nedreptatea” provocată. Obsesia anti-Trianon poate indica inclusiv o 
anumită cantonare mentală în trecut şi imposibilitatea înţelegerii şi acceptării 
faptelor şi a adevărului istoric. În aceste condiţii, e mai uşor de înţeles 
perpetuarea şi aderenţa pe care o au, pentru anumite părţi ale societăţii 
maghiare, sloganuri precum „Nem, nem, soha!”… 

 

Lasă-mă să te las… sau nu! 
 

Perioada 2009-2010 a fost prea puţin plăcută pentru UDMR. Motivul? În 
urma concretizării înţelegerii dintre PD, PSD şi PNL, UDMR-ul a fost scos de la 
conducerea României! Tragedie, nu altceva! Din nou, UDMR-iştii absentează 
de la conducerea României după alegerile din decembrie 2013. Au denunţat 
virulent necredinţa partenerilor USL-işti, semnatari ai unui pact secret pe care, 
însă, la instigarea unor politicieni (Dan Voiculescu şi Crin Antonescu) deja 
demonizaţi public de către gentilul Kelemen Hunor, nu l-au mai respectat… 
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SE POATE TRĂI DIN SCRIS? 
 

E întrebarea la care, de la Balzac încoace (autorul Comediei umane el îşi 
măsura dialogurile în centimetri, întru înmulţirea francilor), generaţii întregi de 
truditori cu gândul şi cuvântul au încercat să găsească un răspuns şi demn şi 
potrivit adevărului. Care a fost şi este unul singur: dacă nu eşti genial şi, în acelaşi 
timp, norocos pentru a fi acceptat, recunoscut de contemporani, atunci, pentru a 
supravieţui onorabil, scrii când şi unde poţi, în orice condiţii, strecurându-te printre 
diverse slujbe. Aceasta e şi concluzia la care se ajunge în interviul publicat de 
Bengt Soderbergh, în cartea sa Cultura şi Statul, tradusă în 1971 de editura 
Seghers. Autorul s-a oprit la o anume scriitoare, neprecizându-i numele, tocmai 
pentru că reprezenta de fapt o întreagă categorie socio-profesională net 
diferenţiată,  însumând condiţiile de viaţă ale unui scriitor trăitor în Suedia anilor  
şaptezeci. Le putem compara cu cele ale unui scriitor din România lui 2013? Să-l 
urmărim pe Bengt Soderbergh:  

„Am pus câteva întrebări unei excelente nuveliste şi romanciere. Născută în 
1930, după publicarea unor texte în suplimente de duminică şi în reviste literare, ea 
a debutat destul de târziu, la 30 de ani, cu o culegere de nuvele. Au urmat câteva 
cărţi pentru copii, un volum de poezii, apoi patru de nuvele, trei romane. Face critică 
cinematografică într-un cotidian, are şi un stagiu de un an la Radio. De vreo zece 
ani se ocupă şi de critică literară într-un important cotidian de seară. Divorţată, îşi 
creşte singură bebeluşul. 

Aceasta frumoasă femeie brună mă primeşte pe o bancă în faţa casei 
sale de vară, o tradiţională „stuga” de lemn roşu şi alb. La umbra unui 
arbore doarme fiica sa. 

– Cărţile mele au avut doar o singură ediţie, neatingând astfel suma de 
garanţie din contract care reprezintă aproximativ salariul lunar din alte profesii 
intelectuale. Avansul editorului trebuie să se ridice la maximum 300 de coroane. Nu 
am vrut niciodată să întreb mai mult pentru a nu mă simţi obligată. Vreau să-mi 
păstrez libertatea. 

– Nu ai avut o altă meserie, un salariu fix? 
– Să spunem ziarul unde public critică literară, dar fără a avea un contract. Şi 

să nu uităm că, pentru cărţile achiziţionate an după an, cheltui o sumă importantă. 
Prezint şi emisiunea teatrală de pe canalul 2TV. Este o muncă plăcută, 
convenabilă, relativ bine plătită şi care nu-mi răpeşte din timpul consacrat creaţiei 
mele. Dar acum am luat o pauză din cauza copilului meu. Primesc o alocaţie 
suplimentară, timp de şase luni, de 40 de coroane pe zi şi o alocaţie familială 
trimestrială de 300 de coroane. 

– Ştii cât ai câştigat anul trecut? 
– Am mari dificultăţi cu cifrele... Să vedem... Mi-a ieşit un roman. Să spunem 

aproximativ 9.000 de coroane cu ceea ce am primit de la ziar. Am beneficiat şi de o 
bursă de 12.000 de coroane anual primită timp de 5 ani. În curând va expira. Am 
primit şi 700 de coroane drepturi de autor. Adăugând ce-am mai câştigat de ici de 
colo, ajung la 35.000 de coroane. Consider că este un an bun. 

– Îţi aminteşti ce sume ai primit în cazul burselor? 
– 3.000 de coroane de la Fondul Scriitorilor, câteva mii de la editorul meu, să 

spunem 10.000, poate 15.000...Şi, în urmă cu câteva zile, încă 5.000. O sumă de 
care aveam mare nevoie.  

– Ai impresia că a fi scriitor în Suedia e foarte greu pentru o femeie? 
– Nu ştiu cât de dificil este. Poate că bărbaţii îşi respectă riguros orele de lucru, 

nu sunt deranjaţi în general de alte activităţi. Dar eu am scris atât de mult despre 
rolul fiecărui sex, nu mă mai întreba... Un alt lucru mi se pare bizar: cărţile semnate 
de femei sunt trimise întotdeauna (în vederea recenzării, n.n.) criticilor femei. Iar în 
ziare sau reviste apar, de pildă sub titlul „Trei romanciere în această toamnă”, cărţi 
neavând nici un punct comun între ele. Critic literar fiind, am trecut prin această 
experienţă, mi s-au dat să prezint cărţi scrise de femei. Ceea ce este de-a dreptul o 
prostie, pentru că nu există un mod specific feminin de a scrie. 

– Eşti vice-preşedinte al PEN şi membru în direcţia Amnesty International. 
– Da şi de asemenea membru supleant în Consiliul Radio, vicepreşedinte a 

Consiliului de cenzură cinematografică, membră în conducerea Asociaţiei 
scriitorilor...Consider că, ocupându-mă de toate aceste lucruri, am o perspectivă 
mai cuprinzătoare asupra lumii, pot cunoaşte mai bine realităţile sociale. Munca 
scriitorului, a criticului, presupune o izolare din care trebuie să ieşi, să respiri 
realitatea din jurul tău. Bineînţeles, toate aceste funcţii nu sunt retribuite. Dar este 
util, şi amuzant la urma urmei, să-ţi faci o idee, în mod direct, asupra acestui gen de 
activităţi. Personal, sunt puţin preocupată de aspecte sindicaliste. Sunt interesată în 
schimb de o problemă cum este cea a imparţialităţii informaţiei. 

– Eşti angajată politic? 
– Nu sunt înscrisă în nici un partid. Angajată, da, dar ideologic doar. 

Social-democrată. 
– Se vorbeşte adesea de tendinţa generaţiei noastre, şi a celor mai tineri chiar, 

de a fi preocupată exclusiv de artă. 
– Nu ştiam.Există atâtea diferenţe între un creator şi altul. Mulţi dintre noi au în 

comun o anume cale de navigare un pic în afara normelor fixe, a orelor fixe, a 
salariilor fixe. Considerând astfel că ar putea descoperi partea nevăzută de ceilalţi a 
realităţii. Eu respect totodată o anume disciplină,  o consider latura mea burgheză. 
Şi nu mă pot împiedica, observând tendinţa actuală către angajare socială cu orice 
preţ, să nu mă întreb dacă astăzi Linne ar fi îndrăznit să se consacre Florei sale sau 
s-ar fi ocupat exclusiv de plante medicinale. 

– Nu ai dori să te ocupi numai de cărţile tale? 
– Nu, nu cred. Banii pe care-i câştig, dintr-o parte sau din alta, îmi permit să 

scriu exact ceea ce vreau. Am un ritm rapid de lucru. 
– Nu ţi-ai părăsit sau restrâns niciodată un proiect din lipsă de timp? 
– Nu cred, dar consider că sunt privilegiată tocmai pentru că scriu repede şi 

mai ales nuvele. Presupun că păstrez o atitudine oarecum romantică vis-a-vis de 
meseria de scriitor... Mă surprind uneori că încep să scriu ca un autor de altădată, 
sub impulsul inspiraţiei, spontan, chiar dacă ceea ce rezultă nu vizează 
oportunitatea momentului actual. Faptul se reflectă, cred, şi în vânzarea cărţilor 
mele... Pentru scriitorii care au proiecte foarte mari, foarte importante, situaţia 
trebuie să fie diferită. Dar, în sfârşit, nu se ştie... Dacă aveam mai mult timp şi 
bani...Întrebarea este utopică.  

– Ai comentat ideea sprijinirii financiare a proiectelor scriitorilor. 
– Scriu ceea ce simt, chiar dacă o fac împotriva tendinţelor general admise. 

Aceasta m-a împiedicat să propun ceva legat de subiect, dar discutându-l 
deschidem un altul... 

– Susţii că vom deveni din ce în ce mai dependenţi de comitete şi de Stat? 
– Un creator, un artist, nu devine neapărat dependent de regimul actual, mai 

ales dacă luăm în consideraţie individualitatea distinctă a fiecărui autor... Sigur că 
există un grup care decide pentru toţi, adică asupra unui număr enorm de lucruri, şi, 
să recunoaştem, grupu-i format aproape numai din bărbaţi... Dar dacă este foarte 
dependent de Stat şi dacă vântul îl întoarce spre un regim de dreapta, atunci 
situaţia va fi natural cu totul alta.” 

 

Scriitor cu o impresionantă operă (60 de piese de teatru, 
peste 30 de volume de proză – romane, povestiri, nuvele, 
poezie, scrieri autobiografice, 3 „cărţi albastre”-enciclopedii 
personale de alchimie şi ocultism, numeroase pamflete 
politice), pictor (de stări sufleteşti), fotograf de talent, 
August Strindberg a trăit o viaţă când normală, când vizitată 
de furii, devenind legenda „suedezului zburător”. Din ce se 
naşte o legendă? Dintr-o fascinantă alcătuire de date/fapte 
anevoie de crezut, anevoie de pus la un loc. Fiu al unui 
aristocrat şi al unei slujnice de birt, cu studii universitare 
nefinalizate, cu o primă piesă jucată pe scena Teatrului 
Regal la numai 21 de ani, traversând perioade de sărăcie, 
dar şi de decentă recunoaştere a creaţiei sale artistice, 
suferind trei căsătorii fulgurante, împletind aplauzele 
publicului cu repetate sejururi în sanatorii de refacere 
nervoasă, susţinător al noului, al necesităţii reformelor în 
toate domeniile, dar supus unui misticism propriu, amestec 
de budism, ocultism, magie, a cultivat în creaţia sa un 
realism cu profunde accente naturaliste. Înfruntând, de pe 
baricada adevărului său, un sistem socio-politic strâmb 
alcătuit, propunând şi deschizând noi căi în literatură, teatru, 
în artele plastice, Strindberg a adus primele semne ale 
modernismului, în latura sa expresionistă sau suprarealistă. 

 Salonul roşu, primul său roman de mare succes, 
cuprinzătoare, şi neiertătoare, frescă a societăţii suedeze de 
la sfârşitul secolului nouăsprezece, este o scriere amar-
sarcastică despre corupţie şi birocratism, despre afaceri 
necurate şi şovinism, despre emigrarea tineretului şi 
ipocrizia religioasă, despre filantropie interesată şi imunde 
„bâlbâieli” parlamentare. Recunoaşteţi tabloul, desigur, 
nimic nu-i nou sub prea îngăduitorul soare, numai datarea şi 
locul geografic diferă. Realitatea social-politică rămâne 
înţepenită, trasă în carul ei cu roţi pătrate. Atunci, ca şi 
acum, vreun rătăcit visător se încăpăţânează să-l mişte din 
loc. Ceea ce încearcă şi Arvid Falk, personaj autobiografic 
până la un punct. Funcţionar nemulţumit că încasează un 
salariu nemeritat, aidoma cohortei de colegi certaţi cu 
munca, el se „eliberează” din sclavia generos retribuită de 
Stat şi alege libertatea altei meserii, aceea de scriitor. Dar 
mai întâi devine, neştiind ce capcane îl pândesc, ziarist. 
Excelentă modalitate de a radiografia spectacolul lumii, 
oferit egal de mai marii zilei cât şi de umilii ei. Când  
plictisit, când curios, hoinăreşte, descoperă, cunoaşte dar 
exclude compromisul, nu acceptă să scrie la comandă, nu se 
adaptează la mersul împiedicat al turmei. Şi cade răpus. 

Scris alert, cu o agresivă vioiciune mimând veselia în doi 
peri a nefericirii unor vieţi pierdute în mâlul stătut al unei 
societăţi anchilozate, Salonul roşu ilustrează, în dialogul 
excelent ritmat, calităţile dramaturgului novator în arta 
scenei. Manifestate şi în portretizările de o uluitoare 
plasticitate, sarabanda cuvintelor îmbinându-şi literele exact 
în liniile şi culorile cerute de trăsăturile sau silueta unui 
personaj sau altul. Dincolo de sarcasmul general, sau poate 
tocmai pentru a-i îndulci acrul-amarul, alchimistul 
Strindberg insinuează în desele descrieri un lirism cald, 
învăluitor. Roz şi albastru vătuit în nori abis de vis. Visul ca 
esenţă a omului, după convingerea „suedezului zburător” 
peste lume şi sufletele ei. 

„Era o seară la început de mai. Mica grădină de pe 
Mosebacke nu fusese încă deschisă pentru public şi straturile nici 
nu erau săpate; ghioceii îşi croiseră drum prin frunzişul adunat 
anul trecut şi tocmai îşi încheiau scurta lor lucrare ca să facă loc 
şofranului mai sensibil, ce-şi căutase adăpost sub un păr 
neroditor; liliacul aştepta vântul de sud ca să înflorească, dar teii 
ofereau, în mugurii lor încă închişi, un filtru de dragoste piţigoilor 
care începuseră să-şi clădească, între trunchi şi cracă, cuiburile 
îmbrăcate cu licheni; piciorul omului nu călcase încă pe aleile de 
nisip de când pierise zăpada iernii trecute şi de aceea animalele şi 
florile trăiau aici netulburate. Vrăbiile se întreceau să adune tot 
felul de rămăşiţe pe care le ascundeau apoi sub ţiglele 
acoperişului şcolii de navigaţie; se certau pe resturile tuburilor de 
rachete de la focul de artificii din toamnă, culegeau paie de pe 
puieţii aduşi anul trecut din pepiniera Rosendal – nimic nu le 
scăpa! Găseau zdrenţe în chioşc, iar din furca unui picior de 
bancă reuşeau să smulgă smocuri de păr lăsate de câinii care nu 
se mai încăieraseră aici, de anul trecut, de la Sfânta Josefina. 
Totul era numai viaţă şi gâlceavă. 

Dar soarele se înălţa peste Liljenholm şi îşi îndrepta spre 
răsărit toate mănunchiurile de raze, care străpungeau coloanele de 
fum din Bergsund, treceau peste fiordul Riddar, se căţărau până 
la crucea bisericii Skeppsbron, sclipeau în ferestrele vămii 
maritime, luminau pădurile de pe ostrovul Liding şi se topeau 
într-un nor trandafiriu, departe, departe de tot, deasupra mării. Iar 
de acolo venea vântul şi lua acelaşi drum înapoi, spre Vaxholm, 
pe lângă fortăreaţă, pe lângă vama maritimă, de.a lungul insulei 
Sikla, trecea pe după Hastholm şi se uita în căsuţele de vacanţă; 
pornea iar mai departe şi nimerea în spitalul din Danvik, se speria 
şi gonea de-a lungul plajei de sud, simţea mirosul de cărbune, 
păcură şi untură de peşte, se izbea de digul oraşului, urca pe 
Mosebacke, intra în grădină şi dădea într-un perete.”  

(...) 
„– Pot să-ţi dau un sfat, un sfat pentru viaţă, pe care mi l-a dat 

şi mie experienţa! Dacă vrei să previi autodistrugerea către care te 
îndrepţi ca un fanatic, atunci stabileşte-ţi cât se poate de repede 
un nou punct de vedere asupra problemelor şi lucrurilor; învaţă-te 
să vezi lumea în perspectivă descendentă şi vei vedea cât de 
mărunte şi neînsemnate par toate: porneşte de la ideea că totul 
este o grămadă de gunoi şi că oamenii sunt deşeurile: coji de ouă, 
tulpini de morcov, foi de varză, zdrenţe; atunci nu vei mai fi 
niciodată surprins, nu-ţi vei mai pierde niciodată vreo iluzie, în 
schimb vei avea o mulţime de bucurii de fiecare dată când vei 
vedea un gest frumos, o faptă bună; într-un cuvânt: stabileşte-ţi 
un dispreţ calm şi tăcut faţă de lume – nu trebuie să te temi că din 
cauza asta vei deveni insensibil. 

– Punctul ăsta de vedere nu îl am încă, e adevărat, dar 
dispreţul faţă de lume îl am, în parte. Dar tocmai ăsta e ghinionul 
meu, că dacă văd o singură dovadă de bunătate sau de nobleţe, îi 
iubesc din nou pe oameni, îi supraestimez şi sunt înşelat din nou! 

– Fii egoist! Dă-i dracului pe oameni! 
– Mi-e teamă că nu pot! 
– Caută-ţi altă ocupaţie. Asociază-te cu fratele tău; se pare că 

lui îi prieşte aici, pe pământ. L-am văzut ieri în Consiliul Parohial 
de la Sfântul Nicolae. 

– În Consiliul Parohial? 
– Este epitrop! O, e un băiat de viitor! L-a salutat pastorul 

Primarius! În curând va ajunge şi deputat, ca toţi moşierii.” 
(...) 
„Suedia muncise patruzeci de ani ca să dobândească dreptul 

pe care îl capătă fiecare om când ajunge la majorat. Se scriseseră 
broşuri, se întemeiaseră gazete, se aruncaseră pietre, se 
mâncaseră banchete; se ţinuseră discursuri, adunări şi se 
scriseseră petiţii; se călătorise cu trenul, se strânseseră mâini, se 
organizase o gardă de voluntari şi astfel se obţinuse cu mult 
zgomot ceea ce se dorea. Entuziasmul era mare şi îndreptăţit.  
Vechile mese de mesteacăn din Restaurantul Operei se 
transformaseră în tribune politice, din aburul punciului reformist 
răsăreau tot felul de politicieni care mai târziu făceau multă 
larmă, iar aroma trabucelor reformiste trezea tot felul de vise 
ambiţioase, care apoi nu se mai împlineau; praful vechi era spălat 
cu săpunul reformist şi se credea că toate merg bine şi după acest 
mare tărăboi se mergea la culcare şi se aştepta rezultatul strălucit 
care urma să vină de la sine. S-a dormit timp de câţiva ani, dar la 
deşteptare realitatea stătea în faţă şi dovedea că s-a făcut o 
greşeală. Pe ici pe colo se auzea câte un murmur; oamenii de stat, 
care până adineauri fuseseră ridicaţi în slăvi, începură să fie 
criticaţi; în rândurile tineretului studios se găseau chiar unii care 
descopereau că întregul plan fusese preluat de la o ţară ce era în 
relaţii foarte strânse cu susţinătorii propunerii şi că acesta putea fi 
citit în original, într-un manual foarte cunoscut. Pe scurt: se 
observă o anumită decepţie care se în transformă curând 
nemulţumire generală sau, cum se mai spune – opoziţie”. 

 

Fragmente din Salonul roşu, în traducerea lui Corneliu 
Papadopol, Litera, 2010 apoi în 2012, în colecţia Cartea de buzunar 
a Jurnalului Naţional. 

AUGUST STRINDBERG – 
SALONUL ROŞU 
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Abonamente pentru  
România: 36 lei/an + 24 lei (taxe poștale);  

18 lei/6 luni + 12 lei (taxe poștale) 
Europa, Israel: 144 lei/an (inclusiv taxe poștale);  

America: 234 lei/an (inclusiv taxe poștale) 

Un concurs fericit de împrejurări mi-a favorizat o vizită la 
Roma. Trei zile, doar trei zile de februarie, pentru a înţelege acest 
misterios oraş, care a decis ille tempora destinul străbunilor 
noştri. Într-o mare măsură a fost vorba de un pelerinaj deşi, 
înainte de a veni aici, nu pătrunsesem pe deplin cele afirmate de 
C.G. Jung – că la Roma nu poţi veni ca un turist oarecare. Există 
aici o saturaţie spirituală, în orice zid sau coloană, pe care n-o au 
alte mari capitale europene ca Parisul sau Londra. Psihiatrul şi 
filosoful elveţian avea o atât de mare veneraţie pentru cetatea 
eternă, încât i-a fost imposibil s-o viziteze. La ultima încercare, 
când în 1949 (la vârsta de 74 de ani) cumpărase bilete în acest 
scop, a leşinat. 

Nu-mi pot permite luxul unei astfel de reacţii paroxistice. 
Aveam convingerea intimă că voi găsi ceva comun cu spiritul 
dacoroman, care mă va ajuta să depăşesc bariera vizualului. 

De la Fiumicino mi-am dus bagajele la Casa per Ferie S. 
Maria alle Fornaci dei Padri Trinitari, adăpostul curat şi 
luminos ca un pahar, ctitorit de urmaşii lui San Giovanni De 
Matha. Nu pot să nu-i omagiez pentru că, în zbuciumul sângeros 
al cruciadelor, fraţii acestui ordin, înfiinţat la 1198, au adus o 
rază de speranţă. Călugării cu însemnul crucii roş-albastre se 
ocupau de salvarea prizonierilor de război. Mai apoi, ei au 
organizat o largă reţea de domus pentru adăpostirea călătorilor în 
cele mai îndepărtate colţuri ale lumii: din Canada până în Chile, 
din Franţa în Madacascar, din Argentina până-n India ş.a.m.d. 

Era amiază şi n-am zăbovit mai mult de zece minute în chilia 
de la etajul al doilea al hotelului. Las pe noptieră, gest imprudent, 
preţiosul ghid al casei (241 de biserici, 105 muzee, 16 rute, 30 de 
hărţi). Însoţitoarea care îmi fusese promisă – o tânără elevă la 
şcoala de asistente sociale – nu mai este disponibilă aşa că încerc 
să mă descurc singură. Până la staţia de autobuz pentru Fori 
Imperiali încerc să-mi stabilesc câteva repere pentru întoarcere: o 
clădire impunătoare, stil Rissorgimento, de culoarea cafelei cu 
lapte, câteva magazine, trecerea spre zidul Vaticanului, un chioşc 
de ziare. Plouă şi în jurul meu roiesc vânzători de umbrele: 
mărunţei, negricioşi şi zâmbăreţi (probabil filipinezi). Îi refuz cu 
inconştienţa septentrionalului pentru care precipitaţiile ce cad la 
sud sunt irelevante. De altfel, tocmai se apropie maşina cu 
numărul 64 de care am nevoie. Urc şi apoi mă interesez la şofer 
câte staţii mai sunt până la Fori Imperiali. Să tot fie vreo şase-
şapte. Prin geamul aburit defilează vitrine elegante, foarte 
apropiate, pentru că trotuarele sunt înguste. Deodată spaţiul se 
lărgeşte spre Piazza Venezia. În dreapta apare palatul care-i dă 
numele, ctitorit la 1455 de papa Paolo al II-lea, pe atunci 
cardinal. Veneţianul a revoluţionat arhitectura romană. Palatul 
renascentist, modern, încărcat ca un stup cu opere de artă, a 
înlocuit construcţia medievală fortificată, prea puţin confortabilă. 

În faţa mea, sonor ca o fanfară de argint, strălucitor chiar şi 
prin vălul pluvial, se află monumentul lui Vittorio Emanuele II. 
Vittoriano a fost proiectat de Giuseppe Sacconi. Sculptorul 
veneţian Chiaradia a lucrat timp de douăzeci de ani la statuia 
ecvestră (înaltă de peste 12 metri) a primului rege al Italiei. Pe 
laturi se află două cvadrige colosale de bronz, realizate de Carlo 
Fontana şi Paolo Bartolini. În centru este Altarul Patriei. Deasupra 
lui statuia personificând Roma, iar la picioarele ei Tomba del 
Milite Ignoto (unde este depus trupul unui ostaş necunoscut, căzut 
la datorie în primul război mondial). Deşi patrioţi, romanii n-au 
putut să nu observe preţiozitatea monumentului, poreclindu-l când 
tortul de nuntă, când maşina de scris.  

Cobor sub cerul întunecat, chiar lângă Columna lui Traian. 
Cu această coloană, înaltă de aproape 40 de metri, inaugurată 
acum aproape 2000 de ani (în 113) începe Via dei Fori Imperiali, 
ansamblu antic ce contrastează vădit cu monumentul lui Sacconi 
– aici la confluenţa dintre colinele Palatin, Campidoglio şi 
Esquilin. Prin ploaia deasă se apropie de mine o umbră. Aceeaşi 
statură, aceiaşi ochi oblici iscoditori, acelaşi zâmbet întins pe 
faţă, de la o ureche la alta, ca a fraţilor săi de lângă Vatican. E 
fatal să cumpăr o umbrelă albastră pentru a însenina atmosfera. 

Înconjur cu emoţie Colonna Traiana. Din cauza benzilor 
decorative uşor oblice, fusul alb din marmură de Carrara şi 
Paros, pare uşor înclinat. Desluşesc cu greu o parte din cele 
2.500 de figuri ale basoreliefurilor. În postamentul ei ştiu că se 
află urnele de aur cu cenuşa împăratului şi a virtuoasei sale soţii, 
Plotina. În jur, se înalţă ce a mai rămas din complexul comercial 
conceput de Apollodor din Damasc. Aici, noi românii ne simţim 
autentici. Nu numai pentru că aurul munţilor noştri a plătit 
minunatele zidiri din Mercati Traiani, ci şi pentru că, toată viaţa, 
Marcus Ulpius Traianus a păstrat un respect deosebit pentru acei 
daci pe care i-a învins. Într-o lucrare despre Cezarii Romei, 
Iulian Apostatul (Flavius Claudius Iulianus) îl face pe împărat să-
şi exprime aceste gânduri: „Am supus pe acei geţi, cea mai 
războinică naţiune din câte au fost pe lume, nu numai prin 
vârtoşia trupului oamenilor, dar încă şi prin acele învăţături pe 
care Zalmoxis, cel mai venerat de dânşii, le-a întipărit adânc în 
sufletul lor; căci ei nu cred că mor, ci numai că-şi schimbă 
lăcaşul şi, prin urmare, se reped la moarte cu aceeaşi veselie cu 
care s-ar porni la un drum oarecare” Numeroasele statui de daci 
cu „zâmbet amar din Pontul Euxin” (Nichifor Crainic), care se 
află în mari muzee europene, provin din hora Forului Traian. 
Străbunii noştri s-au împărtăşit din geniul latin, dar, la rândul lor, 
şi-au lăsat amprenta propriei spiritualităţi, înlesnind trecerea spre 
creştinism. Pentru că, aşa cum atrăgea atenţia Mircea Eliade, „în 
fondul comun al tuturor civilizaţiilor ţărăneşti din sud-estul 
Europei, aportul trac este de departe cel mai important. 

 

Lui i se vor adăuga de-a lungul timpului influenţele culturale 
ale Greciei, ale Romei Imperiale, ale Bizanţului şi, mai cu seamă, 
ale creştinismului” (Les Promesses de l'équinoxe, Paris, 
Gallimard, 1980, p. 286).  

Fără a fi un simpatizant al creştinilor, Traian a fost destul de 
tolerant cu aceştia, impunând şi guvernatorilor din provincii 
aceeaşi atitudine. Tradiţiile şi legendele medievale îi vor conferi o 
aură specială. Pornind de la urarea ce se făcea succesorilor săi la 
tronul Romei, să fie „mai fericiţi decât August şi mai buni decât 
Traian”, împăratul a fost iertat de a fi fost păgân. Se spunea că 
datorită îndelungatelor rugăciuni ale papei Grigore cel Mare 
(590-604), sufletul lui Traian a părăsit Tartarul, pentru a intra în 
rai. Legenda miraculoasei mântuiri l-a încântat pe Dante, care o 
foloseşte în Divina Commedia. Într-adevăr, din lungul şir al 
personalităţilor Antichităţii, poetul florentin deschide porţile 
Purgatoriului şi apoi ale Paradisului numai lui Traian. 

După Mercati Traiani urmează Forul lui Iulius Caesar 
(unde odată era Templul Venerei Genetrix) şi Forul lui 
Octavianus Augustus, cu templul lui Marte Ultor 
(„Răzbunătorul”). Nimic mai firesc decât prezenţa acestui 
din urmă lăcaş în Forul unui împărat care tocmai pedepsise 
pe asasinii tatălui său adoptiv, învingându-i la Filippi. Din 
giganticul edificiu n-au mai rămas decât trei coloane, cu 
capiteluri corintice, de peste 15 metri înălţime. Cred că sunt 
aceleaşi pe care le-am admirat într-o reproducere după 
Canaletto. Defilarea anticelor zidiri continuă cu ruinele 
fostului Templum Pacis. Prezenţa – undeva în plan secund – 
a Casei Cavalerilor de Malta (Casa dei Cavalieri di Rodi), 
edificată în secolul al XII-lea nu poate destrăma vraja 
Antichităţii. Ploaia se potoleşte încetul cu încetul. O doamnă 
uscăţivă, cu faţa tristă, îmi atrage atenţia că trebuie să 
închidă poarta grilajului metalic, care înconjură ansamblul 
arheologic ce s-a încheiat cu Forul lui Cocceius Nerva, tatăl 
adoptiv care a aruncat „pe umerii simplului, modestului, 
neînvăţatului Ulpius Traianus, provincialul, hlamida de fier 
şi foc a unei împărăţii” (Vasile Pârvan). 

 

ROMA ETERNĂ 

Privesc în zare către capătul străzii şi îmi continui calea prin 
pământul roşietic, amestec de nisip, cărămidă şi piatră, măcinate de 
vântul secolelor şi de paşii atâtor generaţii de trecători. De pe o 
grindă zboară o pasăre neagră cu cioc portocaliu. Pare aceeaşi care 
s-a oprit, pe terasa de acasă, acum câteva zile. Conştientizez că 
mierla ieşeană n-ar fi putut să mă urmărească. Totuşi, nu pot să-mi 
reprim o senzaţie de magie stranie, pentru că până la această vârstă 
eu n-am mai văzut mierle „în pene şi oase”. 

Amân vizitarea bisericii S.S. Cosma e Damiano din vechea 
bibliotecă a lui Vespasianus, unde se află un splendid mozaic din 
secolul al V-lea. Mă copleşeşte prestanţa Colosseumului ce uneşte, 
cu zidurile sale, răspântiile dintre colinele Esquilin Coelio şi 
Palatin. Interesant este, că supranumele acestui monument nu vine, 
cum ne-am aştepta, de la proporţiile sale impresionante, ci de la 
enorma statuie a lui Nero din Domus Aurea. Iniţial, Colosseumul 
se numea Amfiteatro Flavio; a fost început de Vespasian, în anul 
72 e.n., şi terminat de fiul său, Titus, la 80 e.n. Zidurile acestea 
depun mărturie pentru un număr imens de sacrificii. Numai în 
primele o sută de zile de la înfiinţare – după cum depune mărturie 
Dio Cassio – au fost omorâte peste 5000 de fiare. Victimele umane 
erau şi ele destul de numeroase. Constantin cel Mare şi unii dintre 
succesorii săi la tron au încercat să pună capăt luptelor cu 
gladiatori, dar n-au reuşit din cauza popularităţii de care se bucurau 
acestea în rândul publicului. 

La începutul secolului al V-lea, Telemac, un călugăr venit din 
Orient, a intrat în arenă, încercând să despartă doi gladiatori. S-a 
adresat mulţimii, implorând-o să părăsească aceste crude 
divertismente. Intrusul a fost lapidat. Totuşi se spune că din acea zi 
spectacolele au încetat. Câteva inscripţii amintesc de miile de 
martiri creştini ce şi-au găsit sfârşitul aici. 

Salvarea a tot ce mai rămăsese din Colosseum în secolul al 
XVIII-lea se datorează iniţiativei papei Benedetto al XIV-lea. 
Nume providenţial pentru oprirea distrugerilor. Căci avatarurile 
amfiteatrului, transformat pe rând în cimitir şi fortăreaţă, erau să se 
sfârşească dramatic după cutremurul din 1349, când toată marmora 
ce-l acoperea a fost utilizată pentru edificii renascentiste. 
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Încă o dată, antica Romă s-a metamorfozat în sanctuar 
creştin, căci amfiteatrul care pe vremea domniei ostrogotului 
Teodoric cel Mare (493-526) mai adăpostea barbarele venationis 
(„vânători de animale”) va deveni cap de pod pentru Via Crucis. 

O lumină crepusculară învăluie valea. Lângă Vittoriano s-au 
oprit două autocare cu turişti polonezi, foarte vorbăreţi. În faţa 
Colosseum-ului apar ireali gladiatori şi centurioni în veşminte 
viu colorate, respectând croiala celor vechi, nu şi textura 
materialelor originare. Câţiva vizitatori germani se fotografiază şi 
se filmează alături de aceşti actori sui-generis. Tabloul de pictură 
naivă alungă eventualele stafii autentice. 

Calc din ce în ce mai greu, de parcă aş avea tălpi 
supradimensionate, umplute cu aer, dar nu mă opresc. Farmecul 
locului, care a absorbit atâtea veacuri, acţionează hipnotic. În 
aceste momente, dacă s-ar apropia de mine Martial şi mi-ar 
vorbi, nu m-aş mira. Maşina timpului m-a dus atât de departe, 
încât fac abstracţie câteva minute de valul de contemporani care 
mă înconjoară. Sunt asiatici, sud-americani, spanioli, portughezi, 
turiştii modeşti ai perioadei din afara sezonului. Unii sunt novici 
în cadrul unor ordine călugăreşti, alţii şi-au luat un serviciu 
vremelnic la Roma, pentru a se putea descurca. Purtată de aceştia 
încep urcuşul unei pante abrupte, fără să ştiu către ce mă îndrept. 
Cum aveam să aflu mai târziu, suiam Palatinul, locul de geneză 
a marelui oraş, unde au ales să tragă prima brazdă Romulus şi 
Remus. Pe această colină au locuit patricienii Romei republicane, 
cezarii imperiali şi alţi romani iluştri, printre care oratorul Cicero 
şi poetul Catul. Simbolicul punct zero al Romei şi implicit al 
lumii antice este lângă Rostri (tribuna oratorilor) între coloana 
dedicată împăratului bizantin Foca şi Basilica di Iulia (sediul 
celor 180 de magistraţi ce se ocupau de cauze civile). 

Printr-o arcadă joasă şi îngustă, la dreapta, surprind câteva 
secvenţe din Horti Farnesiani. În stânga, de după gardul înalt al 
unei mănăstiri, ne zâmbesc portocali cu crengile încărcate de 
fructe. Vremea este plăcută şi însoţitorii mei întâmplători din 
această plimbare se bucură din plin. Copiii se hârjonesc, 
îndrăgostiţii se îmbrăţişează, iar bătrânii se încălzesc la soare. 
Dar sunt şi destule persoane pătrunse de solemnitatea acestei 
reiterări romane a drumului Crucii. Pe ultima porţiune a 
traseului, pe peretele din stânga, se înşiruie basoreliefuri 
(realizate în secolul al XVIII-lea), reprezentând patimile 
Mântuitorului. O tânără slabă, cu ochi căprui scânteietori, traduce 
cu voce tare, în portugheză, inscripţiile de sub edicole celor două 
însoţitoare mai în vârstă. 

La capătul urcuşului intru în biserica San Bonaventura al 
Palatino. Câţiva tineri franciscani se ocupă în tăcere de ornarea 
altarului. Stau un timp în strană, spre odihnă şi reculegere, apoi 
pornesc pe drumul de întoarcere. Cu ultimele puteri, soarele 
aureşte trecerea spre Via Sacra, anticul drum ce duce la 
Capitoliu, parcurs odinioară de cortegiile generalilor victorioşi 
urmate de şiruri de prizonieri. După Intermezzo-ul creştin sunt 
transferată în altă falie de timp. Ţin un minut de reculegere în 
amintirea dacilor ce au trecut pe aici: sora şi copiii lui Decebal, 
pileati şi comati, mulţime de sclavi vânduţi în pieţele romane 
după triumfurile lui Traian, destoinicii gladiatori de mai târziu. 
Apoi admir pe rând „quelle magnificenze antiche”: Arcul lui 
Titus, ridicat în cinstea cuceririi Ierusalimului (70 e.n.), Bazilica 
lui Maxentiu, Templul lui Antonino şi Faustina (sec. II e.n.), 
transformat în biserica San Lorenzo in Miranda, Templul Vestei 
(unde se afla vatra cu focul sacru al Mani-lor), Casa Vestalelor, 
Templul Dioscurilor, Santa Maria Antiqua, Arcul lui Septimius 
Serverus ş.a. Aici poţi simţi pulsul milenar al misterioasei lumi a 
antichităţii. Numai la Roma mai poţi afla „focarul încă fumegând 
şi incandescent al vechilor culturi, închis în încâlceala de rădăcini 
a Evului Mediu creştin şi occidental” (C.C. Jung). 

Pentru mine însă, nimic nu se compară cu Arcul lui 
Constantin, comandat de senatul roman în cinstea victoriei 
repurtate de acest împărat împotriva lui Maxentiu în bătălia de la 
podul Milvus (312). Pentru această construcţie eteroclită s-a 
utilizat material din arcurile lui Traian şi Marc Aureliu, precum 
şi din alte monumente anterioare. De aceea s-a ajuns să fie 
poreclită de locuitorii Romei cioara lui Esop (după fabula despre 
pasărea care, pentru a fi frumoasă, împrumută câte ceva de la 
fiecare înaripată). În ciuda acestei origini compozite, 
monumentul are o armonie intrinsecă. 

Arcul lui Constantin constituie un simbol al Dominatului 
(perioada când s-a depăşit marea criză materială şi spirituală 
din secolul al III-lea). Cu doi ani înaintea edificării sale, în 
februarie-martie 313, se dăduse Edictul de la Mediolanum 
(Milano) prin care creştinismul devenea religie egală în 
drepturi cu celelalte culte din Imperiu. Statuile dacilor ce-i 
străjuiesc cornişa amintesc privitorului de Sf. Dasius şi de 
paleocreştinism. Frumoşi şi demni, nepăsători în faţa 
superbiei templelor din jur, străbunii mei par să se 
pregătească de calea lungă a întoarcerii în eternitate. „Ei sunt 
neamul ce nu moare, sunt o ţară – dacii liberi,/ Ei au cerul 
dacă alţii le luară din pământ” (A. Păunescu). Amurgul vioriu 
le conferă aureole tandre de semizei. 

Pelerinajul meu solitar va fi continuat în zilele următoare 
cu vizitarea altor monumente şi muzee, mărturii ale clipei de 
graţie când Roma a unificat toate tendinţele artistice ale Italiei 
şi Universului: Basilica San Pietro, Musei Vaticani, Villa 
Borghese, San Paolo fuori le mura, San Giovanni in 
Laterano şi multe altele. 

Silvia CIUBOTARU 

Aceasta este povestea adevărată, secundă cu secundă şi minut cu 
minut a unei călătorii în sudul Indiei, în frumosul stat Kerala. Fără 
modestie, locuitorii de aici îi spun „ţara lui Dumnezeu însuşi”. Şi până la 
urmă, ce atâta modestie? 

 Sajeev e puţin mai înăltuţ decât fiica mea de 8 ani şi i se văd dinţii 
albi lucind pe sub mustăcioara pana corbului încă de dinainte de a trece 
de vamă. Poartă o foaie cu 1001 Adventures, ne ducem spre el, dar nu, 
nu el ne întâmpină, ci şeful lui Kumar, mai înalt, care îşi ţine umerii 
ridicaţi semn că e cel puţin un mic zeu peste şofer şi Sajeev, ghidul pe 
care Dumnezeu ni l-a dat ca să ne ducă prin ţara lui. Suntem în Kochi, 
un oraş lung şi prăpădit de mic pentru India, cu numai 3,5 milioane 
de locuitori. Time of India, ziarul subcontinentului e pe toate firmele, 
din toate cotloanele, ca şi cum timpul ar fi cel mai important pentru 
oamenii ăştia. Când întrebi de vreun ordin de timp, invariabil ţi se 
răspunde „5 minutes”, care e în traducere „imediatul” din română, 
adică fie chiar pe loc, fie la sfântul aşteaptă. Ne îmbarcăm în 
autobuz „in 5 minutes” (instant) şi plecăm să ne cazăm la hotel tot în 
„5 minutes” (o oră jumate). Nu te poţi bosumfla. 

Toată lumea zâmbeşte. Şoferul de camion pe care încerci să-l 
pozezi în goana autocarului, fetiţele îmbrăcate cu uniforme după tipar 
englezesc care se întorc de la şcoală, bătrânul uşor ameţit de haşiş care 
zace în colţul magazinului cu de toate. Am ajuns în India şi n-am ajuns în 
India. Unde ţii tu, Keralo, traficul infernal care bagă în sperieţi toate 
celelalte creaturi ale pământului, în care după legea junglei, cel mai mare 
îl terorizează pe cel mai mic şi la o adică îl şi înghite? Unde ţii săracii 
schilozi, din ţara asta care are cel mai mare număr de oameni care 
trăiesc sub limita subzistenţei? Unde ţii vacile şi elefanţii şi maimuţele 
care se amestecă în trafic nebuneşte şi îşi lasă urmele ca în sălbăticie? 
Unde ţi-e mizeria şi agitaţia şi duhoarea grea a suburbiilor? Îl întreb pe 
Sajeev unde e India aia. Nu e aici, îmi spune, aici în Kerala, oamenii ştiu 
să citească, deci conduc maşinile mai bine, deci au slujbe mai bune, deci 
îşi ştiu drepturile mai bine, deci trăiesc în bună pace unii cu alţii, fie 
creştini, fie musulmani, fie hindu. Aici sunt mulţi creştini, îmi explică şi or 
să fie din ce în ce mai mulţi. De pildă, dacă vrei să te însori cu o fată 
creştină bogată, tu sărman băiat hindus, părinţii fetei n-or să fie de acord 
decât dacă te converteşti. Deştepţi creştinii ăştia şi ochii îi sclipesc 
optimist la gândul dulce al unei posibile convertiri din dragoste. 

Kochi e oraşul în care Vasco da Gama şi-a lăsat oasele. Şi-a 
petrecut aici ultimele luni de viaţă adulmecând aerul sărat al mării, în 
căldura uneori sufocantă a tropicelor, până şi-a dat ultima suflare. A fost 
îngropat în catedrala Sf. Francisc, masivă, un schelet mare de piatră în 
mijlocul unei zone plină de vegetaţie luxuriantă. E o bucată de Portugalia 
pe coasta Indiei, pentru că aici portughezii au construit şi investit şi au 
folosit portul ca să transporte preţioasele mirodenii către Occident. 
Casele din cartierul vechi au acoperişuri mari şi unghiuri drepte, sunt 
spoite cu alb, ca şi cum cineva ar fi şters culorile din simţul estetic al 
localnicilor. Se ştie unde a stat Vasco da Gama, pe colţul unei 
străduţe, nu departe de catedrală şi de actualul teren de cricket al 
oraşului. Acum e o pensiune acolo, mai jos e o galerie de artă în care 
se proiecta un film despre Ai Wei Wei, artistul disident chinez şi mai 
sus o mică librărie plină de vechituri, cel mai probabil abandonate de 
turişti. Mormântul exploratorului e gol pentru că oasele i-au fost cărate 
spre Lisabona de către fiul lui. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kochi e un punct comercial important. Britanicii, care au venit 

colonişti după portughezi şi olandezi, au dezvoltat portul şi au creat chiar 
o insulă artificială de proporţii impresionante, unde se pregătesc 
mărfurile pentru plecare sau unde se depozitează cele aduse de la mare 
depărtare. În cotloanele insulei, hamalii şi barcagiii, la ora mesei, se 
strâng în nişte cutii de cărămidă, spoite cu alb, unde se vinde delicioasa 
masă a muncitorilor Indiei: thali sau sadhya. Un talger de metal urmează 
să se transforme în adăpostul unui festin local numai din vegetale, 
convenabil pentru toate religiile, cu toate tabuurile lor alimentare. Baza e 
un munte mic de orez fiert peste care se toarna o tocană de legume cu 
mult sos iute. Pe lângă, în vase mici sunt sosuri picante şi aromate, 
murături, papad, un fel de lipii crocante, prăjite în baie de ulei. Gustul 
dulce îl dă la final payasam, un soi de colivă mai lichidă, hrănitoare şi 
bogată în aromă, în care ghiceşti cardamonul, condimentul de suflet al 
Indiei. Se mănâncă cu mâna în taverne, „in 5 minutes”, ducând la gură 
năvalnic mâncarea apucată cu primele trei degete, cel mare servind ca 
să împingi îmbucătura în gură. Numai cu mâna poţi amesteca eficient 
toate sosurile cu orezul, astfel încât mâncarea să fie zemoasă şi 
gusturile să se pătrundă. N-am reuşit să fac asta şi nici n-am încercat 
prea tare, de îndată ce am primit cu bunăvoinţă o lingură. 

Oricum, nici nu ştiu încă cine era mai exotic în locul ăla, eu 
pentru muncitorii care înfulecau prânzul ori ei pentru mine, pentru 
că ne supravegheam reciproc cu mare atenţie. Thali costă 50 de 
rupii, echivalentul unui dolar şi e masa celor care au o slujbă, a 
celor care au acces la bani. 

În Kochi turiştii se bulucesc în centrul de lângă palatul regal, 
numit şi palatul olandez. Nu e olandez, e portughez de fapt, danie 
a coloniştilor către familia domnitoare locală. Clădirea aminteşte 
de Europa, dar pereţii interiori sunt plini de picturi din Ramayana. 
Shiva şi multele lui soţii stau graţios în poveştile colorate care îi 
vegheau pe prinţii locului în timpul lungilor sieste de amiază. În 
sălile în care se primeau oaspeţi, pe pereţi sunt descrieri ale 
evoluţiei pământului, de la molecula de carbon până la o fantezie 
cu o creatură semiextraterestră ce va înlocui omul pe scara 
evoluţiei. Dincolo de palat e un templu hindus şi străduţe care 
miros înţepător a parfumuri orientale. Magazinele de obiecte de 
artă şi mobilă păstrează în ele aroma senzuală a santalului. 
Simţurile toate sunt hrănite abundent în bucata asta de Indie, cu 
liniştea ei suspectă, cu ordinea ei neobişnuită. 

Kochi are opt evrei astăzi şi o sinagogă dăruită comunităţii de 
către portughezi, care i-au cărat până aici să le fie translatori şi 
mjlocitori la comerţ. Comunitatea era mare şi foarte prosperă. Azi 
din cei opt, şapte sunt bătrâni şi aşteaptă departe de copiii lor 
plecaţi spre latitudini mai temperate să plece în călătoria lor ultimă. 
Sinagoga lor veche supravieţuieşte cu dolarii unor binefăcători 
americani, unul dintre ei, menţionat şi pe o placă de la intrare, fiind 
Ronald S Lauder, fostul proprietar şi fondatorul Pro Tv România. 

Dar n-am înţeles încă nimic din Kerala. Pentru că să te zbânţui pe 
străzile unui oraş adaptându-te încet la căldura lui copleşitoare, nu 
înseamnă neapărat că oraşul intră în tine. 

„În 5 minutes” se aude din nou, va începe spectacolul de 
Kathakali, un dans incredibil cu măşti şi costume, mişcări complicate 
şi tobe puternice, care de 400 de ani spune 101 de poveşti clasice, 
rupte din Ramayana. Intrăm în sala de spectacol, trupurile actorilor 
zac pe jos, cu viaţă în ele şi fără viaţă în acelaşi timp, aşteptând să 
însufleţească personajele spectacolului, spoindu-şi faţa cu cele mai 
tari culori, obţinute din flori şi pietre amestecate cu ulei de cocos. Un 
bărbat lipeşte pe faţa actorilor extensii bizare făcute din hârtie. Are 
dexteritatea unui iluzionist. Feţele prind culoare şi contur. Sub ochii 
spectatorilor, fără pudoare, un băieţaş de 20 de ani ajunge să poarte 
faţa înspăimântătoare a lui Rama, cel de-al şaptelea avatar al zeului 
suprem Vishnu. În 5 minute care au fost poate 30 s-a întâmplat asta, 
dar ce timp pe lumea asta poate face dintr-un muritor un zeu? Cu 
feţele pictate şi trupurile învelite în bucăţi de pânză, actorii dispar. 

Tobele încep să bată, scena se umple cu creaturile legendei, 
îmbrăcate în haine uriaşe, straturi, straturi. Dansează cu ochii şi 
buzele şi obrajii. Forţa lor stă în mişcările mâinilor. Expresivitatea 
în tresărirea buzei de sus. Brutal şi subtil în acelaşi timp, kathakali 
mă bagă într-o transă ciudată. Se ţipă, se bate din tobe, timpul se 
dilată, n-am dormit de peste 35 de ore, am impresia că povestea o 
să mă sugă în pliurile ei complicate. E despre zei pe scenă, dar 
pilda e atât de umană. Sita se căsătoreşte cu Rama. Tatăl ei 
cârteşte împotriva ginerelului său, ignorând că acesta e zeu. Rama 
îl ucide. Capul lui ajunge să fie ars. Sita jeleşte pierderea tatălui şi 
Rama i-l aduce înapoi. Cum cap nu mai are, primeşte unul de 
capră în schimb. Nu te lua în beţe cu cei mai tineri pentru că vei 
deveni ce eşti, un cap de capră, urlă scena înspre această 
societate în care copiii stau în coada părinţilor şi-i servesc cu 
devoţiune aruncând la coş propriile lor dorinţe şi vise! Mi se pare 
că adorm. Mi se pare că mă trezesc în alt loc. 

Dacă eu n-aş fi fost turist şi ei n-ar fi fost actori, dacă am fi tratat 
Khatakali ca ceea ce este de fapt, un ritual, am fi stat 8-9 ore. Şi eu 
şi actorii am fi căzut într-o transă adâncă. Ei într-una activă, care i-ar 
fi lăsat să ţopăie aproape drăceşte atâtea ore şi eu într-una pasivă în 
care aş fi absorbit toată energia lor, toată înţelepciunea poveştii. N-a 
fost chiar aşa, deşi ameţită am plecat de acolo. După o oră, poate 
două, poate trei, cine mai ştie. 

În Kochi s-a făcut noapte, prima noapte indiană. Am stat aici 
15 zile. Am fi putut sta 30 sau 100. Un an sau doi. E o întâmplare 
că am stat aici atât şi e o întâmplare că am numărat zilele după 
felul nostru de a le număra.  

 

Ana-Maria CAIA 
www.caia.ro  
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Corpurile deveneau ochi  
pe care îi auzeam aproape 

 

Din acel moment, nici nu se mai punea problema de a pune 
piciorul pe scenă. Rămâneam în spatele unui arlechin şi atunci… 
acolo… întrebări şi timpi se multiplicau şi se dilatau.  

„De ce trebuie să vorbesc?” Singură această întrebare, prin 
verbul ei, mă făcea să plâng. Astăzi încă, am aceeaşi emoţie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dar, în loc de a plânge, începeam să număr pe degete, sau să 

văd dacă de cealată partei a cortinei se găsea vreo pată. La un 
moment dat, o voce ironică se prezenta urechilor mele: „Da, 
Alina, am… de fapt avem toţi răbdare, atât cât vrei tu. Pentru că 
avem toţi mult timp… aici.” Cum nici un răspuns nu venea, 
simţeam cum profesorul nu mai vroia să comunice cu acest 
„nimic”. Se întorcea cu spatele la locul unde mă aflam, şi 
spunea: „Nu, nu se poate face nimic cu această fată! Cine m-a 
pus să… Bine, în final, ieşi astăzi de după cortină sau trebuie, 
poate, să aşteptăm până mâine, până la sfârşitul săptămânii? 
Nu este nicio problemă, avem tot timpul din lume.” Cu cât 
aceste replici se multiplicau, cu atât adăugam în mintea mea 
lucruri pe care începeam să le număr.  

 

La un moment dat,  
era o implozie în corpul meu 

 
Pentru a pune capăt felului emotiv şi nervos în care ascultam 

cuvintele şi observaţiile, îmi spuneam, odată pentru totdeauna: 
„Of, iarăşi a început. Atunci vorbeşte, spune, cine te poate opri? 
Tu nu eşti în locul meu, pe scenă. Încă?... Dar de ce… da, 
bineînţeles, e uşor a spune.”  

 

„Bine! Voi ieşi, voi ieşi aşa cum sunt,  
şi veţi vedea cu toţii că nu este bine” 

 

Colegi de joc mă priveau de peste tot. Într-un final, aceşti 
ochi deveneau ca o voce care spunea: „Dar hai, Alina, începe. 
Ce aştepţi? Vezi… cu ea, de asta nu vom termina repetiţia 
niciodată. Şi domnul profesor ne va reţine aici o oră în plus.” 
Această scenă, fiecare dintre copiii de la teatru o experimenta, 
cel puţin o dată. Nici măcar nu se punea problema de a o 
rata… După ce numărătoarea şi cuvintele îşi puneau una 
alteia capăt, intram în scenă. „Cum aşa, intri ca şi cum nu ai 
avea nimic de făcut? Pleacă şi nu reveni la fel!” La un moment 
dat, obosiţi fiind de a repeta, cedam acestei intrări în scenă care 
ne rezista. Alte exigenţe se puneau în cuvinte. Dacă nu exista 
posibilitatea unei intrări în scenă, atunci trebuia să ne decidem 
asupra unui punct, a unui loc unde corpul s-ar fi putut aşeza, 
pentru început. Dar acel punct căutat pentru acest corp nou 
intrat în joc… era o ţintă. Astfel mi-am putut da seama – şi 
acum acest lucru îmi pare important – că nimic nu „este” făcut 
în corpul unui actor pentru a fi „la persoana întâi”, sunt tot 
timpul mai multe persoane. Chiar dacă mă plasam spre locul 
indicat, acest lucru trebuia să fie mult mai precis decât o 
simplă „aşezare corectă” într-un spaţiu dat. Plecând de la 
observaţiile primite, am înţeles faptul că acest corp al meu nu 
trebuia să „joace” corpurile celorlalţi copii: „Nu, acum îl 
acoperi pe celălalt! Puţin mai la dreapta! Aşa e bine!” După 
aceste replici, mă opream şi spuneam: „Aşteptaţi.” Preţ de 
câteva secunde, aproximam cuvintele si criticile lor, privind 
spaţiul de joc. Uneori reuşeam, alteori nu. Uneori, atentă fiind 
ca toţi ceilalţi copii să apară, se putea întâmpla ca, de data 
aceasta, eu să fiu cea care nu se mai vedea… 
 

Alina SCARLAT 
 

 

„privitor ca la teatru” (II) 
 

Un alt episod, când, de la înălţimea… celor 12 ani ai mei, 
aruncasem, de la înălţimea... primului etaj al teatrului, o cană cu 
apă rece peste silueta regizorului, enervat de faptul că îmi 
permiteam să iau, puţin câte puţin, teatrul şi pereţii acestuia drept 
o casă, şi că purtam în neştire braţe întregi de cărţi, pe care le 
citeam fără milă. De aici, o altă viaţă s-a arătat şi s-a construit în 
faţa ochilor mei, o lume unde am fost şi sunt încă liberă. 
Trecerea de la copilul actor, în situaţie de joc, pe scenă, în 
spectacole, la festivaluri de teatru, s-a făcut spre scrierea acestei 
experienţe teatrale, în forma exigentă, dar promiţătoare de 
orizont, a unui studiu antropologic asupra acestei idei de 
copilărie teatrală, pe care teatrul „O mie şi una de… măşti” o 
primeneşte şi o împlineşte, prin intâlnirile – provocate sau nu – 
cu atâtea generaţii ale comunei Vlădeni, care au trecut şi vor 
trece pragul acestui loc: din 1976 şi… până în zilele noastre. 

 

Un cuvânt şi povestea lui: copilul actor 
 

Rămâne un cuvânt: copilul actor. În parte, acest text 
reprezintă o încercare de a spune povestea sa: istoria scrisă, 
visată, a unui cuvânt. Atât am gândit la el, încât acum, când 
trebuie să treacă în marginile paginilor albe, orice fel de 
continuitate îmi este aproape refuzată. E ca şi cum gestul de a 
scrie vine (dintr-un) „prea târziu”. În astfel de momente simt o 
nevoie ţipătoare: aceea de a ieşi din cuvinte. Cuvinte compozite, 
care (se) dau (ca nişte) scene. În ceea ce urmează, o parte 
importantă ţine de biografie şi de amintire. Un exerciţiu impus, 
în interiorul căruia m-am aşezat pentru a putea scrie. În cartea sa, 
Le metier de vivre (Il mestiere di vivere, 1987 [1958]), Cesare 
Pavese vorbeşte despre copilărie ca despre un conţinut care se 
regăseşte gândit de mai multe ori pe parcursul vieţii:  

«Les années deviennent longues dans le souvenir si, en y 
repensant, nous trouvons en elles de nombreux faits à développer 
par l’imagination. C’est pour cela que l’enfance semble très 
longue. Chaque époque de la vie se multiplie probablement dans 
les réflexions successives des autres: la plus courte est la 
vieillesse parce qu’elle ne sera pas repensée. Chaque chose qui 
nous est arrivée est une richesse inépuisable: tout retour à elle 
l’accroît et l’augmente, la dote de rapports et l’approfondit. 
L’enfance n’est pas seulement l’enfance vécue, mais l’idée que 
nous nous en faisons dans la jeunesse, dans la maturité, etc. C’est 
pour cela qu’elle semble l’époque la plus importante: parce 
qu’elle est la plus enrichie par les „repensées” successives. Les 
années sont une unité de souvenir ; les heures et les jours, une 
unité de l’expérience.» (1987: 175). 

Pentru mine un copil actor este, înainte de toate, o 
experienţă care cere a fi făcută şi a fi gândită. Timp de zece 
ani, am fost acest copil actor, l-am jucat, şi acum am ajuns să 
scriu despre el. Aceste este modul în care aş putea rezuma 
parcursul meu până în prezent.  

 

Alina – corpul unui actor 
 

Cu sora mea, lângă mama. Mă ţineam alături de ea, forţându-
mă să ţin spatele drept şi ochii îndreptaţi spre ele: 

– Vreau să te întreb ceva, noi… înainte… unde eram? 
– Cum aşa, ce vrei să spui?  
Dorina şi Alina râd, se privesc. Se aud sunete, fără cuvinte, 

ca şi cum cuvântul şi răspunsul le erau anterioare. 
– ?!... 
– Nu înţeleg, îmi spuneţi, sau nu? 
– Aaa, acolo…, înainte ca noi două să fim aici. 
– Cum aşa? Nu eraţi. 
– Nu e adevărat. Trebuie să fi fost şi noi undeva, asta e sigur.  
După câteva secunde de ezitare, mama ne spunea: 
– Atunci eraţi în închisoare.” 
Sora mea avea patru ani, eu cinci, dar un refuz puternic 

persista, acela de a ne spune că veneam din pântecele sale, 
poate. Dimpotrivă, ea prefera să intre în jocul întrebărilor şi 
să imagineze (plătind astfel preţul vitezei întrebărilor noastre) 
locul care ne dăduse ei. N-aş putea spune acum dacă o 
credeam, sau nu.  

Cunoşteam literele, puteam să citesc cuvinte, dar nu ştiam 
încă să scriu. Ce se întâmpla în rest: sâmbătă dimineaţa, 
priveam desenele animate. În acelaşi timp, încercam să 
găsesc un alt joc, pentru a provoca reacţia surorii mele, care 
altfel, stătea amuţită, cu ochii lipiţi de televizor. Aşezată pe 
pat, întindeam picioarele bine de tot, perfect drepte. Dacă nu, 
zile întregi, când rămâneam cu tata acasă, ascultam radio. 
Văd acest gest repetat ca pe un cadou: el m-a făcut 
răbdătoare, atentă şi sensibilă la cuvânt, şi la ascultarea sa. 

De câteva săptămâni auzeam vocea tatei: „Am vorbit deja 
cu domnul profesor, puteţi merge. Vă aşteaptă.” În loc să mă 
liniştească, cuvintele îmi apăreau ca o ameninţare. „A fi 
aşteptat” vorbea despre o familiaritate care nu avea nimic de-
a face cu acest cuvânt nou-venit, „teatrul”. În acest caz, era 
vorba mai degrabă despre o întâlnire, decât despre o 
aşteptare. Cu fruntea întoarsă peste umeri, răspunsesem cu un 
„da”, fără a fi însă convinsă. Acum o pot spune: toate clipele 
care au trecut până în prezent au întărit, pe de o parte, 
incertitudinea acestui „da”, şi, pe de altă parte, frumuseţea 
întâlnirii care i-a urmat.  

 

Mai întâi cuvântul, pentru a putea vedea 
 

După un anumit timp petrecut în trupa de teatru, lucrurile 
luaseră o direcţie diferită. Dacă, la început, replica domnului 
regizor era: „Voi vorbi cu părinţii voştri, totuşi.”, din momentul în 
care ne-a văzut la lucru, pe scenă, el spunea: „Trebuie să ajungeţi să 
le vorbiţi singure, cu vocile voastre. Trebuie ca ei să înveţe să vă 
asculte.” În acea zi, mergeam spre teatru. În drumul nostru, pentru 
că nu ştiam ceea ce urma să se întâmple, începusem să ne 
împingem una împotriva celeilalte. Aveam impresia că ne 
impuneam „opriri”, prelungindu-ne astfel calea care se cerea 
făcută. Ceea ce se întâmpla, în acest joc de „accidentare” legănată, 
pleca de la premiza instaurată hic et nunc că strada nu era suficient 
de mare şi de generoasă pentru a ne primi pe amândouă. Astfel, ori 
una dintre noi se lovea de bordură, ori ne aşezam de o parte şi de 
alta a şoselei, ca să ne întâlnim la mijloc. Ne dădeam însă repede 
seama că nici „centrul”, nici „marginea” nu ne puteau îndepărta: 
„Nu, fată, lasă-mă, nici măcar nu ştii ceea ce vei spune! Deci, taci 
din gură! Da… bineînţeles…, numai tu poţi crede aşa ceva!” 

Ajunse la teatru, închideam şi deschideam uşa de la intrare de 
mai multe ori, fără ca una dintre noi să treacă pragul. Într-un final, 
făceam pasul. Copiii, pe care îi cunoşteam sau nu, erau pe scenă. 
Ajunsă în primul rând de scaune dintr-un material roşu decolorat, 
mă opresc în spatele profesorului. Cu mâinile în buzunare, îl 
privesc. O impresie că totul era prea puternic, că toţi ţipau, în 
loc să vorbească, şi o mirare că totul putea continua astfel, ca şi 
cum nu aş fi fost acolo. Privirea-mi aluneca între scenă şi 
stomac. La un moment dat, profesorul se întoarce spre noi: 
„Da…”, ca şi cum  răspundea la o întrebare pe care nu i-o 
adresasem. „Bună ziua, domnule profesor, am venit, şi eu, şi 
sora mea. Putem să rămânem?”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ne priveşte, zâmbind: „Aici e aşa… Toată lumea poate 

veni, dar rămâne cine poate. Veniţi, veniţi, participaţi la repetiţii 
mai multe zile… Şi vom vedea dacă vă va plăcea.” Ceea ce se 
întâmpla se oferea privirii noastre în mişcări (de ritm, de voce) 
care, auzite şi privite de aproape, ştergeau contururile nete ale 
celor care participau la repetiţie. Ca nişte pete de pictură care, în 
momentul suprapunerii lor, nu lasă a se vedea imagini, nici măcar 
figuri, ci reflexe care multiplică clipa în care ele se dădeau 
privirii. Acel moment era greu de înţeles, pentru că în ceea ce 
vedeam nu era un „înainte” şi un „apoi”, ci doar o secvenţă  în 
durata sa.  

Din acel moment, mă aşezam într-un colţ, şi mă comportam 
ca şi cum nimic nu fusese spus. La un moment dat, urechile se 
odihneau într-unul din cuvintele care treceau pe scenă. Privirea 
devenea un fel de peliculă falsă, pentru a putea rămâne în 
ascultarea cuvântului. 

 

E ca şi cum ar fi o scenă anterioară  
acestei memorii teatrale 

 

Nu e… nici loc, nici chip. E ca şi cum m-aş afla într-o cameră 
cu o lumină care face ca tot ceea ce este în jur să fie invizibil. 
Închid ochii şi întind mâinile, parcă aş căuta şi aş ghici, în acelaşi 
timp. Ca atunci când, abia trezită dintr-un somn care ar fi trebuit 
să continue, mă întreb: cum de toate au rămas în această ordine? 
Printr-un gest despre care nu îmi mai amintesc, deplasez uşor un 
obiect, sau pagina unei cărţi. Somnul poate continua. 

 

În faţa fiecărui rol pe care trebuia să îl fac, 
rămâneam la un moment dat singură 

 
Cred că nu am simţit niciodată o singurătate atât de puternică. 

Citeam textul până când, fizic, nu mai aveam voce. Odată ajunsă 
în acel punct, îl puneam deoparte şi ieşeam. Pagini se adăugau 
caietelor de note până în seara premierei spectacolului. Era 
motivul pentru care finalul repetiţiilor nu punea capăt Babelului 
vocilor, ci mai degrabă îl instaura şi mai puternic. În timp ce 
profesorul îşi apăra propriile notaţii făcute în caietele de regie, noi 
invocam o altă memorie… aceea a faptului de a fi fost în fiecare 
zi pe scenă. Pentru ca întâlnirea să fie încă posibilă, el ne spunea: 
„Bine, reluăm de la acel moment…” Acest pas înapoi nu era 
semnul unei uitări, ci al nevoii de a pune la distanţă, dacă nu de a 
face absente, certitudinile pe care fiecare dintre noi şi le apăra. 

 

Ochii mei deveneau un spatiu deschis  
spre un loc necunoscut 

 

Ochii se ţineau aşa strânşi, încât pot să aud şi acum zgomotul 
opresiv al acestei închideri. Întorceam spatele. De fiecare dată, 
încercam să mă concentrez închizând ochii. Câteva secunde mai 
târziu, simţeam verbul: „Aştept.” Şi întorceam din nou spatele, 
semn pentru mine că nu închisesem bine ochii. Toţi mă priveau. 
Erau ei poate ochii închişi ai lui Ulysse…?  

 

mitologia unui râu: JIJIA 
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M O M E N T
 ÎN TESTUL SUSŢINUT DE 

ELEVII IEŞENI, aflaţi încă într-a patra 
primară, la Concursul Judeţean de Limbă, 
Comunicare şi Literatură „Ionel 
Teodoreanu”, ediţia a IX-a, din 23 martie 
2013, la Colegiul „C. Negruzzi” din Iaşi, 
după citarea unui fragment din „Uliţa 
copilăriei”, au urmat „cerinţele”care 
aşteptau răspunsul şcolarilor. Subiectul I: 
„Redactează o compunere de aproximativ o 
pagină cu începutul „Uliţa se îmbrăcase cu 
soare. Copilul şedea în braţele ei...”, în care 
să valorifici sugestiile imaginii şi ale textului 
dat. Pentru  obţinerea punctajului acordat, vei 
avea în vedere: - adecvarea conţinutului la 
cerinţă, în spiritul creativităţii şi al 
originalităţii; (...) - integrarea a patru 
expresii din text, pe care le vei sublinia; - 
propunerea unui titlu sugestiv”. (s.n.) 
Puştimea de-a patra a auzit de Teorie literară, 
de proprietatea termenilor incluşi ei? Altfel 
cum ar fi putut răspunde cei care nu şi-au 
permis să plătească ore suplimentare unor 
profesori de Limba şi literatura română? Dar 
care doresc, pe măsura inteligenţii, a 
aptitudinilor, să acceadă la un punctaj 
superior? Care să le asigure locul într-un 
liceu de elită al oraşului. Domnilor profesori, 
vă rugăm, gândiţi-vă totuşi la vârsta, la 
nivelul de cunoştinţe, la vocabularul copiilor 
cărora vă adresaţi atunci când „redactaţi” 
respectivele teste. Fără să uitaţi, o ştim astăzi 
cu toţii, de victoria imaginii omniprezentă în 
cotidianul nimbat electronic în dauna 
secularei lecturi. (V.B.) 

 

* 
STAREA CĂRȚII în România pare a 

urma tiparul din lumea animală: între 2009 
și 2012, numărul titlurilor editate a crescut 
cu câte 2.000 pe an – cifră sensibil egală cu 
totalul titlurilor tipărite anual pe vremea lui 
Ceaușescu! Un studiu recent arată că 
producția de carte, datorată atât autorilor 
români, cât și străini, a sporit cu 10% din 
2007 și până acum. Ar fi cea mai 
formidabilă creștere la ceas de criză, dacă 
nu chiar singura! Același studiu (PROED) 
constată însă că tirajul mediu s-a 
înjumătățit, menținându-se în jurul a 1.500 
de exemplare. Ceea ce încă ar însemna 
ceva, dacă media n-ar sălta-o cartea 
utilitară, manualele, ghidurile, subliteratura 
de consum. Oricum, vitrinele librăriilor 
afișează o bogăție de carte ce ar putea 
susține argumentul extensiei primejdioasă, 
câtă vreme interesul publicului 
(cuantificabil prin cifra tirajului) se 
micșorează constant. Probabil că o 
comparație cu starea cărții în trecutul regim, 
când tirajul mediu la proza română era de 
15.000 ex. și la cea străină de 35.000 (cu 
„vârfuri” care treceau de 160.000!) nu-i 
elocventă până la capăt, întrucât lipsea 
concurența de azi a televiziunii, internetului 
etc. Fascinația cărții încă mai dăinuie, fiind 
considerată suprem argument al consacrării 
intelectuale, numai că o creștere explozivă a 
numărului de titluri, nesusținută de 
resurecția tirajului, poate conduce, în 
condițiile economiei de piață, la un adevărat 
fiasco. Cauzele majore sunt identificate de 
PROED după cum urmează: 15% lipsa de 
interes a publicului, 11% lipsa de capital, 
10% vânzările slabe și impozitele mari. 
Evident, cifre contestabile, câtă vreme 
„lipsa de interes a publicului” determină 
direct și „vânzările slabe”, iar alți factori 
determinanți nu-s luați în considerație.  

 

 

LA SUCEAVA… 
 
La mijloc de aprilie, două 

personalităţi ale filosofiei şi culturii  
contemporane – academicienii 
Alexandru Surdu şi Alexandru Boboc – 
şi-au îmbogăţit blazonul recunoaşterilor 
cu titlul de Doctor Honoris Causa al 
Universităţii ,,Ştefan cel Mare” 
Suceava. Evenimentul a fost resimţit şi 
salutat ca atare de lumea academică, 
dar şi de numeroşi alţi intelectuali din 
municipiu şi din judeţ.  

Academicianul Alexandru Surdu, 
președintele Secţiei de Filosofie, 
Teologie, Psihologie şi Pedagogie a 
Academiei Române și director al 
Institutului de Filosofie şi Psihologie 
„Constantin Rădulescu-Motru” al 
Academiei, pe lângă faptul că este 
membru al Uniunii Scriitorilor din 
România, este şi deţinător al Medaliei 
,,150 de ani de la naşterea lui Mihai 
Eminescu”, pentru contribuţia adusă la 
editarea operei eminesciene.  Împreună 
cu Constantin Noica şi Constantin 
Floru a publicat, la Editura Univers, în 
1975, volumul Mihai Eminescu, 
Lecturi kantiene, cu traducerea lui Titu 
Maiorescu din Critica raţiunii pure în 
Anexă, şi a lucrat, împreună cu 
Gherasim Pintea şi Mariana Petrescu, 
la descifrarea  manuscriselor germane 
scrise în grafie gotică ale lui Mihai 
Eminescu şi la traducerea lor în limba 
română (pentru volumele X, XV şi 
XVI din Opere). Acad. Alexandru 
Surdu este, de asemenea, laureat al 
Premiului Uniunii Scriitorilor (1996).  

În cazul acad. Alexandru Boboc – 
cu o valoroasă activitate de cercetare şi 
didactică consacrată mai ales  studierii 
(şi traducerii) marilor gânditori 
moderni şi contemporani (Descartes, 
Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, 
Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, 
Husserl, Scheler, N. Hartmann ş.a.) – 
este cunoscută  constanţa cu care a 
asociat filosofia cu poezia şi muzica şi 
a relevat analizele, meditaţiile 
privitoare la ,,vechi’’ şi ,,nou/ 
înnoitor’’în înţelegerea creaţiei valorice 
a unei epoci determinate din istoria 
lumii şi în desfăşurarea vârstelor 
culturii universale. 

Chiar dacă pare un amănunt de 
culoare, şi prezenţa a trei academicieni 
(4 la sută din membrii Academiei, 
socotea cineva surâzător-respectuos), în 
aceleaşi ore şi  sub acelaşi acoperiş al 
unui sfârşit de săptămână major în viaţa 
culturală a Sucevei,  celor doi distinşi 
protagonişti bucureşteni alăturându-li-
se, în semn de solidaritate intelectuală 
şi de ,,breaslă’’, prof. univ. dr. Teodor 
Dima, din Iaşi (deja DHC al 
universităţii sucevene) – a reprezentat 
un punct solid de atracţie. Nemai-
vorbind de mult-aşteptatul discurs al 
fiecăruia, lectio magistralis, ambii 
academicieni fiind aşi ai elocinţei. 
Aşteptare răsplătită din plin şi de 
răscolitoarea mărturisire despre adevăr  
(,,Despre adevărul speculativ’’) a acad. 
Alexandru Surdu (,,Îmi cer scuze că 
îndrăznesc să vorbesc despre adevăr în 
ţara asta de mincinoşi !’’)  şi – la ceasul 
fascinaţiei exercitate de galaxia 
virtualului – de caldul elogiu adus 
Limbii, Galaxiei Gutenberg şi Cărţii de 
acad. Alexandru Boboc, elogiu deschis  
cu un mişcător citat din Blaga: ,,Cărţile 
erau pentru ei cărămizi pentru zidirea 
lumii. Şi ei se simţeau chemaţi să pună 
umărul la zidirea unei lumi în grai 
românesc”. 

 

Doina CERNICA 

Cum ar fi prețul exagerat al cărții, 
veniturile modeste ale populației, tarifele 
enorme practicate de librari (între 45-50% din 
prețul respectivului volum), lipsa unui sistem 
național de informare și difuzare ș.a. Probabil 
că generația noastră încă se va mai afla sub 
magia cărții. Ce va fi după, se va vedea; 
predicțiile n-au cum să fie roze... (R.S.) 

 

* 
 

AVEŢI CONTUL BANCAR în roşu? 
Citiţi şi, în cel mai apropiat weekend cu 
soare, vă veţi relaxa la shopping în Dubai. Ce 
să citiţi anume vă spunem noi: bestsellerurile 
semnate de Robert T. Kiyosaki, autor al 
„celor  mai vândute cărţi de finanţe personale 
din toate timpurile”dintre care alegem Tată 
bogat, tată sărac. Dar mai întâi trebuie să-ţi 
„foloseşti banii mai cu cap”, deprinzând Un 
IQ financiar mai bun. Asta dacă ai devenit 
Tânăr şi bogat luând în seamă Profeţiile 
tatălui bogat (unora li se întâmplă şi minunea 
asta), şi permanent giruetând după Cine mi-a 
luat banii, ca să afli la momentul oportun „de 
ce pierd cei care ezită şi câştigă cei care 
acţionează rapid”. Scuturându-ne de pe 
umeri pietrele crizei financiare globale, 
învăţăm rapid „cele opt reguli noi ale 
banilor”, flituind Conspiraţia celor bogaţi. În 
ajutorul salvatorului mondial al finanţelor a 
sărit, creator, inspirat şi aplicat, cunoscutul 
miliardar Donald J. Trump, devenit şi 
coautor cu o prea milostivă întrebare: De ce 
vrem să fii bogat? Oare de ce? (V.F.) 

 

* 
OARE ce s-ar fi întâmplat dacă familia 

Strauss se năștea în România? Critica 
noastră elitistă ar fi strâmbat din nas: piese 
de dans, marșuri? Astea să le cânte 
orchestrele și fanfarele din parcuri, când se 
plimbă răcanii în permisie și servitoarele 
învoite. Greu de imaginat, la noi, un 
concert-festival „di granda” dedicat lui 
Ivanovici, așa cum vienezii procedează de 
atâția ani cu muzica celor doi Strauss. Cât 
despre cercetarea și valorificarea restului de 
349 de compoziții, între care serenade, 
romanțe, piese în stil popular, cine și de ce 
s-o facă? „Valurile Dunării” a fost și este  
mai prețuit în străinătate decât acasă. 
Versurile inițiale ale valsului aparțin 
poetului (minor) Carol Scrob. Linia 
melodică în sine a părut ofertantă și pentru 
alte exprimări poeticești, cu tematici 
complet diferite de orizontul dunărean, 
unde „Gândul te poartă alene peval/ Ca pe 
o floare de nuferi pe mal”. Americanii 
Johnson și Chaplin au înregistrat-o pe disc  
cu titlul „Cântec aniversar”. Sumedenie de 
alte versiuni interpretative datorate lui Bing 
Crosby, Andy Williams, Frank Sinatra ș.a. 
utilizează texte „adaptate”, din care 
Dunărea... dispare definitiv. Versiunea 
românească de azi, cântată de Corina 
Chiriac, utilizează și ea un text 
„împrospătat” – dar barem Aurel Felea 
rămâne... în barcă, pe Dunăre. Valsul lui 
Ivanovici a fost rechiziționat și pentru 
susținerea modestei creații a versificatoarei 
Iulia Sârbu (?), care preschimbă „Valurile 
Dunării” în... „Poezia miresei”, text 
asezonat cu toate poncifele muzicii ușoare 
românești. La fel de inacceptabilă fiind și 
ilicita rechiziționare a străvechii melodii 
populare evreești „Zumbalai, zumbalai”, pe 
care-s așezate acum versurile imnului 
neoficial al capitalei Moldovei „Iașule, 
mândră cetate”... (R.S.) 

 

de-ale televiziunii... 

 
 

 

Câteva seri la rând m-am enervat auzind cum sunt 
etichetați diverși clienți ai tembeliziunilor, de care nu poți 
scăpa, orice-ai face.  

La Cireașa de pe tort (emisiune în care Horia Vârlan 
face toți banii, prin comentariul său profesionist, de bun 
simț și plin de umor!) apăru într-o seară solistul de muzică 
populară Constantin Enceanu. Îl cunosc, fiindcă e foarte 
des pe micul ecran. Ei bine, cum credeți c-a fost numit 
guristul nostru? MEGASTARUL muzicii populare! Păi 
atunci, pentru Maria Tănase și Gheorghe Zamfir, ce 
calificative am mai putea găsi, bre?!... 

Stați, că n-am terminat; în altă seară, la Capatos în 
emisiunea sa de prost-gust incontinent, Daniela Crudu fu 
numită DIVĂ. Nu știu cu se ocupă paceaura, o văzui pe la 
tembeliziuni hlizindu-se, de câteva ori, dar dacă macioalfa 
este divă, atunci Maria Callas ce mai e? 

Altă clientă a balamucului tv este, de ani buni, Oana 
Zăvoranu: recent, a fost dusă iar la spital. Mă rog, poate fi 
vorba de publicitate: unii-și fac publicitate realizând ceva 
solid, durabil, original în viață, alții divorțând și anunțând 
că i-a luat cu Salvarea. Creola nu este interesantă, firește, 
pentru oamenii cu discernământ și simț al proporțiilor. M-a 
intrigat însă faptul că-n știrile tv a fost numită actriță. E-te, 
scârț! Unde joacă? Ce filmează? Dacă apari pe targă și pe 
la tribunale, mi-e teamă că e cam puțin să te crezi actriță... 

 
 

* 
 

Altă mistificare: a reapărut, de câteva luni, la Antena1 
emisiunea Teatru TV. Ne-a bucurat evenimentul, fiindcă 
de decenii teatrul tv a însemnat ceva, în istoria de 
spectator a profesioniștilor, dar și a celor care nu puteau 
ajunge în sălile teatrelor. 

Bucuria ne-a fost scurtă, însă: e vorba de o șușă a lui 
Bendeac. Cele două montări de până acum sunt produse 
de comicosul de gust îndoielnic, el jucând și unul din 
rolurile principale. Dacă nu iese de sub pulpana lui, 
emisiunea se compromite. 

 
 

* 
 

Că tot l-am pomenit, mai devreme, pe Horia Vârlan: 
vreau să-mi spun punctul de vedere și asupra urmăritei 
emisiuni MasterChef. Mă uit și eu, ca iubitor de 
gastronomie. Nu e rea. Are rețete interesante și concurenți 
agreabili. Nu tot timpul, atât cât s-o legitimeze. 

Un singur lucru mi se pare lipsit de etică: atitudinea 
juraților. Ei sunt profesioniști; concurenții, nu. Și-atunci de 
unde mitocănia cu care sunt judecați cei mai slabi? Dacă la 
Angela Gheorghiu (asta da, divă!), spre exemplu, ar veni o 
fătucă dornică de afirmare și ar falsa, vă închipuiți că marea 
solistă ar pocni-o cu partitura peste cap? 

Cred că juriul de la populara emisiune MasterChef 
ar mai trebui schimbat. Cu gastronomi la fel de buni, 
dar oleacă mai diplomați, toleranți și iubitori de 
semeni. Am face economie la mii de lacrimi care se 
varsă pe platou, aiurea... 

 
 

             Bogdan ULMU
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