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din Iaşi, în semn de preţuire pentru o viaţă ... i-a fost "să FIE" dedicată Şcolii şi spiritului academic, conf. 
univ. dr. Matei Bejenaru, pentru deosebita sa 
activitate artistică și didactică. Academia 
Română – Filiala Iași a acordat Premiul de Iunie, vineri, paisprezece...Iată o dată ce 
Excelenţă mai tânărului Dan-Radu Rusu "riscă" să devină un reper memorabil în 
(doctor chimist, cercetător la Institutul de peisajul şi anturajul cultural ieşean. E data la 

care muzele au luat oraşul cu asalt şi-au dansat Chimie Macromoleculară „Petru Poni” al 
la propriu pe asfalt, atrase, poate, de cel mai Academiei Române), Inspectoratul Școlar 
amplu festival aici organizat. Un proiect- Județean Iași i-a răsplătit pe profesorii Vasile 
eveniment care şi-a propus să prefigureze Sorohan (Coordonator al Centrului de 
pozitiv cronica unui succes aşteptat, acela de-a Excelenţă al Judeţului Iaşi, profesor de chimie 
vedea Iaşul înnobilat cu titulatura de Capitală la Colegiul “Costache Negruzzi” Iaşi) şi Jean 
Culturală Europeană, într-un viitor nu foarte Marius Rotaru (profesor de fizică la Colegiul 
îndepărtat. Naţional Iaşi, profesor coordonator al 

Centrului de Excelenţă Fizică clasa a XII-a şi a Deşi lansarea publică a festivalului a avut 
XI-a). Dincolo de diplome însă, de altfel loc marţi, 14 mai, în Sala Mare a Primăriei, 
lăudabile şi etichetate, precum a glumit unul deschiderea sa oficială a însemnat, fix o lună 
dintre invitaţi, "cu grad ridicat de esteticitate", mai târziu, o seară de gală cu ştaif şi emoţii în 
prima ediţie a Festivalului Internaţional al frac, nu mai puţin de-a treia în acest an, care a 
Educaţiei s-a revelat publicului ieşean drept un primit girul şi găzduirea Naţionalului Ieşean. O 
act de excelenţă în sine. Pe scurt , ce a însemnat seară cu atuuri majore, demne de reiterat, fie că 
acest proiect? A plecat de la un logo incitant vorbim de notorietatea aproape copleşitoare a 
bazat pe imperativul delicat "Să FIE" şi-a(u) unora dintre invitaţi, printre care Lordul David 
fost! Ce? Peste 1000 de artiști din România, Trimble, laureat al premiului Nobel pentru 
Franța, Germania, Marea Britanie; în jur de Pace, și maestrul Radu Beligan, președintele 
110.000 de spectatori estimaţi la manifestările onorific al FIE, de celebrarea dascălilor şi 
de teatru și operă, la vernisajele, concertele și implicit a educaţiei , fie de noul concept scenic 
conferințele programate între 14 – 23 iunie; şi de premiere prin care arta, metamorfozată în 
piese nominalizate, ulterior premiate la Gala lucrările de grafică ale tânărului preşedinte 
UNITER 2013; spectacole susținute de UAP Iaşi, Felix Aftene, a fost trofeul în sine, 
Orchestra Filarmonicii Moldova Iași și amintind, nu în ultimul rând, de atipicul foc de 
Orchestra Operei Naționale Române Iași; artificii armonice din scurtul dar de excepţie 
"Classic 300” – concertul anual, la care au colaj al corurilor celebre din opere. 
participat mezzo-soprana Viorica Cortez, Coincidenţă sau premeditare frumoasă, 
soprana Elena Moșuc, tenorul Călin Bretescu și aniversaţilor de drept ai zilei, academicianul 
violonistul Remus Azoiței; concertul în Viorel Barbu şi scriitorul Spiridon Vangheli le-
premieră al Patriciei Kaas şi, oarecum flatant au revenit Marele Premiu al FIE , respectiv 
pentru Iaşi, primul din turneul mondial „Kaas Premiul pentru Educaţie în Limba Română. 
chante Piaf”. Lista continuă cu seria Momentul dedicat părintelui lui Guguţă s-a 
întrunirilor motivaţionale în cadrul cărora au numărat, de altfel, printre cele mai spumoase 
conferenţiat Lordul David Trimble, Dr. Raed ale serii, dat fiind dialogul plin de predici 
Arafat, Dr. Ing. Iulian Ciocoiu, mezzo-soprana ascunse dar şi haz dintre laureat şi IPS Teofan. 
Viorica Cortez, Preşedintele Consiliului Primul a mulţumit pentru binecuvântare, al 
European al Urbaniştilor, Hendrik van der doilea i-a cerut expres micului Huckleberry 
Kamp. Există încă sceptici? Pentru că delicii autohton să nu treacă Prutul fără "o anumită filă 
cultural-combatante încă mai sunt. Piaţa a Constituţiei Moldave" şi anume cea care 
centrală a Iaşului a unit pentru sus amintitul prevede, vorbind de statutul familiei, nimic 
interval artele vizuale într-o tabără de creaţie altceva decât şansa la normalitate. Cele cinci 
inedită. Opera Film Festival a debutat imediat Universităţi de Stat Ieşene au nominalizat şi 
după Gala FIE iar cele aproximativ 1500 de premiat, pentru Excelenţă, fiecare câte un 
locuri în aer liber amplasate în faţa ecranului candidat, iar lista câştigătorilor a inclus nu 
somptuos din Bulevardul Ştefan cel Mare, şi-puţine "dosare" în care faima unei cariere 
au aşteptat în fiecare seară iubitorii de Tosca, reuşea să preceadă un nume captiv nedrept în 
Boema sau Operavox Animated Operas-şase anonimat. Printre laureaţi: lectorul dr. Cătălin 
capodopere de operă. Tot în premieră, Iaşul a Bogdan Galeş (cercetătorul științific al anului), 
fost oraşul care Fri(n)ge, sub torţa unui Festival dna Ecaterina Andronescu (Președintele 
d e d i c a t  r e p r e z e n t a ţ i i l o r  a r t i s t i c e  Senatului Universității Politehnice din 
neconvenţionale, a unuia de Carte şi Autori București), prof.univ.dr. Ursula Helena 
pentru Copii şi Adolescenți sau a premierei Stănescu,  pentru întreaga activitate 
absolute a Naţionalului ieşean, pusă în scenă de profesională (profesor consultant la Facultatea 
regizorul Alexander Hausvater. Întâlnirea cu de Farmacie, membru în Comisia medicală 
Golem e, cred, potrivită pentru a parafa, realist permanentă a ARACIS), prof.univ.dr. H.C. 
şi nu exacerbat, pe plus, micul nostru...bilanţ.Ioan Avarvarei, de la Facultatea de Agricultură 

ş

Horaţiu Cherecheş, dirijorul Radu Ciorei, Gala Premiilor violonistul Sándor Barabás, prim-solista Melinda 
Marton, soprana Carmen Gurban, basul Titus 
Pauliuc, concert-maestrul Ovidiu Adrian Rusu, 
regizoarea Marina Emandi Tiron, strălucitoarea, Operelor Naţionale
pe toate scenele lumii, Mioara Cortez, prof. univ. 

 Adriana Severin, maestrul Corneliu Solovastru 
sau designer-ul de operă, balet, teatru, film şi   Doamnelor şi domnilor, onorată şi melomană 
televiziune, Doina Levintza. Premii speciale ale instanţă...Vestea bună e că Iaşul revine în circuitul 
juriului au fost acordate, deasemenea, sopranei competiţional cultural cu o premieră , de data 
Mariei Slătinaru Nistor, dirijorului Stelian Olariu, aceasta de concepţie şi nu doar de circumstanţă, aşa 
inconfundabilului, „legendarului” Nicolae cum întâmplarea (fericită, fireşte!) a făcut să fie 
Herlea, în timp ce Premiul special al Galei i-a găzduirea în dulcele târg a Galei UNITER. La doar 
revenit poate firesc „agentului liric”, cum se trei săptămâni diferenţă, ideea unei ediţii princeps 
autodefinește Ioan Holender, românul fost de talia celei deja amintite, dar dedicată teatrului 
director al Operei de Stat din Viena vreme de liric, e una cert lăudabilă iar mulţumirile repetitiv 
optsprezece ani, cea mai lungă perioadă din adresate d-nei manager Beatrice Rancea şi 
istoria prestigioasei instituţii și actualmente reprezentanţilor administraţiei ieşene, deşi uşor 
director artistic al Festivalului Internațional excesive, perfect meritate. Dacă e să priveşti 
"George Enescu". În loc de concluzii însă şi fără lucrurile cu sufletul, ieşenii şi-au luat aproape 
nici o intenţie ascunsă de a priva Cezarul de ce-i ostentativ revanşa,faţă de Gala UNITER, bifând în 
aparţine, e binevenit cred şi un rezumat mai acorduri de marş triumfal nu mai puţin de şase 
puţin... sentimental. Ca idee, repet, evenimentul e muze trofeice din paisprezece categorii şi tot atâtea 
demn de laudă şi speranţele sunt cât se poate de nominalizări posibile. A fost seara redutabilului 
optimiste şi sincere privind continuitatea Andrei Şerban, ale cărui Indii galante, după Jean-
acestuia. Punctele sale forte au fost locaţia Phillipe Rameau, au primit titlul de cel mai bun 
superbă, numele (chiar şi în absenţa fizică a spectacol. Grandioasa punere în scenă, 
posesorilor) ce s-au consemnat şi, fără îndoială, exemplificată fragmentar şi în cadrul serii de gală, 

i-a adus lui Andrei Şerban, alături de cealaltă momentele muzicale de care Gala s-a bucurat. 
viziune sa, Troienele, satisfacţia unei decernări la Fragmentele celor mai recente premiere care au 
categoria cel mai bun regizor. Aşa cum, tot Opera dinamizat scena Naţionalului ieşean, fie că 
ieşeană pare a se bucura de „serviciile” celui mai vorbim de Carmen, Aida, La Traviatta sau 
bun coregraf, în persoana maestrului Ioan Tugearu, giuvaierul baroc, Indiile galante, au colorat , 
premiat pentru colajul D'ale Carnavalului, condimentat şi echilibrat balanţa susceptibilă 
spectacol ce-a câştigat de altfel şi la categoria Cel uneori de destabilizare. Per total, ediţia princeps a 
mai bun spectacol de creaţie românească, precum lăsat un gust ezitant. Începând cu o mare absenţă, 
şi de cea mai bună solistă de balet, titlu adjudecat de cea a Operei Naţionale Bucureşti, inevitabil de 
Roua Răuţ. Nu în ultimul rând merită consemnat remarcat, dat fiind că Gala de la Iaşi se vrea a fi un 
decorul Aidei, realizat de Laszlo Sekely eveniment naţional. E oarecum ciudat să vorbim 
(Budapesta) , omul care a încununat lunga listă a de o Gală a Operelor Naţionale în lipsa uneia 
premiilor ieşene cu cel acordat pentru concepţia dintre ele. Continuând cu atitudinea oarecum 
decorurilor. Cu acelaşi număr impresionant de ţeapănă şi mai afectată decât ar fi fost cazul, a 
nominalizări deci teoretic aceleaşi şanse, Clujul şi- unuia dintre amfitrioni, indicaţiile regizorale care 
a însuşit la final doar trei dintre trofee. E drept că (fir-ar să fie de microfon!) se auzeau perfect în 
acestea dovedesc puterea detaliului, dacă e să timpul transmisiilor TVR, deşi se voiau a fi de 
precizăm că cele mai bune voci desemnate - culise, ale celuilalt, sau suprimarea dreptului la 
mezzosoprana Iulia Merca şi tenorul Cristian cuvânt, tot pe motiv de transmisie eficientă, al 
Mogoșan - împart aceeaşi scenă a Operei Naționale câtorva dintre invitaţi(Vezi cazul Stelian Olariu, 
Române Cluj-Napoca. Rută urmată şi de trofeul poate cel mai jenant). Dar, la capitolul charismă 
acordat celui mai bun spectacol pentru copii, încet , încet se poate cred lucra. În schimb, asupra 
Undeva, în Europa, pus de astă dată în scenă de găselniţei cu plachetele gravate instantaneu în 
Opera Maghiară, prin aportul decisiv al altor doi foaier, nu m-am putut edifica. Înţeleg nevoia de 
László , compozitorul şi saxofonistul Dés, inedit, de altceva.  Dar, pentru cârcotaşi, a fost un 
respectiv regizorul Béres. Timişoara a deschis lista gest ce se putea uşor interpreta şi sublinia 
laureaţilor săi cu tenorul Bogdan Zaharia, care şi-a impresia că totul s-a derulat pe repede înainte şi 
adjudecat “de uşi deschizătorul” premiu pentru oarecum forţat. M-am gândit apoi că evenimentul 
debut. I-au urmat italianul David Crescenzi, cotat este unul de pionierat şi, pentru mai multă 
ca drept cel mai bun dirijor, şi conaţionalul său siguranţă, necesita, urgent, a fi... patentat. Privit 
Mario de Carlo, cel ce semnează magistral aşa, scăpările sunt mărunte, uşor de iertat şi, pe 
costumele lui Faust. La categoria musical, Opera viitor, cu suficientă subtilitate şi, de-acum, 
Naţională Română Timişoara a mizat şi a tras lozul experienţă, eficient de jonglat. E de urmărit, 
câştigător cu Scripcarul pe acoperiş, nu doar unul aşadar, cum va evolua.Va pleda, oare, pentru 
dintre cele mai populare spectacole ale tuturor ideea de iniţiativă la indigo a unui eveniment 
timpurilor dar şi cel mai bun, conform juraţilor similar deja cronicizat, sau va plusa cu altceva? 
galei. În fine, unul dintre cele 14 trofee acordate a Cert, ultima variantă ar fi de preferat! Tiparul 
luat calea Teatrului Naţional de Operă şi Balet trofeului, de pildă, s-a făcut lesne remarcat prin 
„Oleg Danovski» Constanţa, graţie prim reverberaţiile implicite şi nota de spectacular. Va 
balerinului Adrian Mihaiu, câştigător al categoriei rămâne, însă, sărbătoarea aceasta lirică doar un 
cel mai bun solist. Festivitatea găzduită în Sala „Oscar galant” sau îşi va alinia la start toţi 
Mare a Teatrului «Vasile Alecsandri» n-a ratat concurenţii legitimi, într-o provocare agreabilă, 
ocazia de-a acorda premii de excelenţă, respectiv prin care arta lirică să prindă din nou curajul unui 
pentru întreaga activitate, unor personalităţi ce au prim-plan? 
reuşit să marcheze şi să se remarce (în) domeniul Pagină realizată de 
artei lirice româneşti şi internaţionale. Printre 
numele grele apelate s-au numărat: prim balerinul Raluca SOFIAN-OLTEANU
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Trei tipuri de evenimente demne de interesul violonistul Remus Azoiţei, tenorul Călin 
special al ieşenilor s-au întâmplat recent: editarea Brătescu, au atras un public numeros, care a 
noului disc al pianistei Alexandra Dăriescu în îndurat căldura sufocantă din Sala Polivalentă. 
Marea Britanie, Gala Operelor Naţionale din Organizatorii pot fi mândri că au reuşit 
România şi Festivalul Internaţional al Educaţiei. performanţa unui concert gândit conform celor 

Despre Alexandra Dăriescu nu s-a scris şi nu Cvintetul cu pian opus 44 de Robert Dintre premiile acordate, şase premii au  două reguli fundamentale: creaţii de popularitate 
s-a vorbit prea mult în media generalistă şi de Schumann, înregistrat împreună cu cvartetul revenit Operei Naţionale din Iaşi: cel mai bun şi interpreţi excepţionali. 
specialitate. Abia din 2011 numele ei a apărut într- „Sacconi” (aprilie 2009) şi recitalul Bach – coregraf – Ion Tugearu („D'ale carnavalului”), cea 
un cotidian din Bucureşti, i s-a luat un interviu, a Dutilleux – Chopin – Debussy – Silvestri mai bună solistă de balet - Roua Răuţ, concepţia Viorica Cortez a confirmat valoarea demult 
fost prezentată la un post de televiziune privat. (februarie 2010), ambele pe scena prestigioasei decorurilor – Laszlo Szekely („Aida”), cel mai ştiută a vocii, care nu s-ar bucura de o uimitoare 
Doar la TVR Iaşi şi la Radio Trinitas evoluţia sa Wigmore Hall din Londra, editate de „Young bun regizor – Andrei Şerban („Indiile galante”), longevitate dacă nu ar fi fost permanent şlefuită, 
muzical-artistică a fost urmărită constant Concert Artists Trust”, urmate de un prim disc la cel mai bun spectacol din creaţia românească – cultivată, întreţinută, respectată prin muncă, spirit 
începând din 2004, când, elevă fiind la Colegiul casa „Champs Hill” memorând versiunile unor regizorul şi coregraful Ion Tugearu („D'ale echilibrat şi înţelepciune. O  voce admirabil, 
Naţional de Muzică „Octav Băncilă”, clasa lucrări de Schumann, Liszt şi Chopin. Aprecierile carnavalului”), cel mai bun spectacol („Indiile măiestrit, rafinat condusă, o voce care răspunde, 
profesorului Cornelia Apostol, a participat la de care s-a bucurat acest set de imprimări (patru galante”). Teatrul liric ieşean a oferit premiul de sună, exprimă tot ce a scris compozitorul, atinge 
selecţia pentru „Eurovision Young Artists”. stele acordate de BBC Music Magazin, cronici excelenţă sopranei Mioara Cortez, iar premiul performanţa de a-şi păstra muzicalitatea şi 
Datorită bursei acordată de fundaţia „Constantin elogioase) au deschis calea spre un nou disc editat pentru întreaga activitate sopranei Adriana frumuseţea ştiute în registrele mediu şi, mai ales, 
Silvestri”, Alexandra Dăriescu a putut studia la în luna mai 2013 la aceeaşi firmă – disc ce Severin şi bas-baritonului George Solovastru. acut.
Pocklington School (Yorkshire), apoi la Royal cuprinde integrala Preludiilor de Frédéric Chopin Acest din urmă premiu a recompensat nu numai 
Northern College of Music (Manchester), unde i- şi cinci Preludii de Henri Dutilleux – înregistrări succesele celor doi cântăreţi şi actori de operă, ci Admirată, aplaudată minute în şir pe scene 
a avut profesori pe Nelson Goerner, Mark Ray, de studio. Într-un ritm rapid – anul şi discul -, şi contribuţia lor importantă la educarea unui prestigioase din Europa, Japonia şi America de 
Alexander Melnikov şi Dina Parakina, fiind Alexandra Dăriescu va mai înregistra două număr important de tineri solişti deja afirmaţi.  Nord, divă ce poate fi urmărită în producţii de 
sponsorizată total de Associated Board of the albume cu Preludii integrale: în 2014 opus-urile operă pe dvd, revenită la Iaşi o zi după ce a 
Royal Schools of Music. lui Dmitri Şostakovici, şi în 2015 cele semnate de Festivalul Internaţional al Educaţiei a fost o terminat la Zagreb înregistrările unui nou cd 

În 2006 a debutat la Bridgewater Hall, Olivier Messiaen. fericită continuare a acţiunilor de promovare a audio, soprana Elena Moşuc a fost strălucitoare ca 
interpretând împreună cu orchestra aceleiaşi Cu gândul la o necesară prezenţă a Alexandrei culturii – acţiuni şi iniţiative atât de necesare în interpretare vocală, artistică, o apariţie scenică 

epoca aceasta turmentată de non-valoare, hedonism Royal Northern College of Music, dirijată de Dăriescu împreună cu orchestra filarmonicii din fermecătoare .  Pur i ta tea ,  mlădierea  ş i  
agresiv, confuzie şi înşelăciune, inclusiv pe plan André de Ridder, un concert pentru pian şi Iaşul natal, aştept concertul din 27 septembrie spectaculozitatea vocii în registrul supra-acut au 
spiritual. Două concerte simfonice au rămas în orchestră de Mozart (a fost, în acelaşi timp, 2013 când, pe scena Sălii Palatului din Bucureşti, impresionat din nou publicul.
memoria ascultătorilor: cel oferit de orchestra şi debutul radiofonic sub sigla prestigiosului BBC 3, Alexandra Dăriescu va interpreta împreună cu 

Remus Azoiţei a fost o elegere inspirată a corul Universităţii de Arte „George Enescu”, şi unde a acordat şi un interviu într-o excelentă Orchestra Filarmonicii Regale din Londra dirijată 
organizatorilor, versiunea sa la Introducere şi „Clasic 300”, susţinut de orchestra şi corul limbă engleză britanică). A absolvit studiile în de Andrew Lyton „Imperialul” de Ludwig van 
Rondo Capricioso de Camille Saint-Saëns filarmonicii „Moldova”. Primul program a cuprins 2008 cu Medalia de Aur, tot atunci câştigând Beethoven. 
dovedind din nou valoarea şcolii româneşti de lucrări simfonice şi vocal-simfonice de mare Premiul Ravel al Academiei Internaţionale din 
vioară, solistul fiind acum profesor la Londra.atractivitate, reușind să entuziasmeze sutele de Franţa. A continuat să lucreze cu profesori Al doilea moment memorabil al stagiunii 

ascultători adunati în Piața Palatului. Sub respectaţi cum sânt Ronan O'Hara (la Guidhall muzical-artistice ieşene a fost Gala Operelor 
Originar din Botoşani, tenorul Călin Brătescu conducerea fermă şi expresiv-artistică a dirijorului School of Music & Drama, unde a primit un Naţionale Române. Un eveniment „în oglindă” 

este un cântăreţ şi un actor de operă în plină Bogdan Chirosca, au fost interpretate coruri din Master of Performance) şi András Schiff (la faţă de Galele Uniter. O iniţiativă binevenită prin 
ascensiune pe scenele internaţionale. La fel ca „Carmina Burana” de Carl Orff, Simfonia nr. 40 de cursul de măiestrie de pe lângă Festivalul Yehudi care directorul general al Operei Naţionale 
Viorica Cortez, poate fi urmărit în programele W.A. Mozart, uvertura la opera „Rienzi” de R. Menuhin de la Gstaad, Elveţia). Sânt demne de Române din Iaşi, Beatrice Rancea, a demonstrat 
postului tv „Mezzo”, şi ar fi de dorit ca publicul Wagner, tablouri din Suita „Peer Gynt” de E. Grieg menţionat recitalurile susţinute de Alexandra că spectacolul de teatru liric trebuie şi poate fi 
din Iaşi să îl poată asculta din nou, după reuşitul ş.a.  Am ascultat una dintre vocile de excepţie ale Dăriescu pe scena cunoscutei săli de muzică de apreciat pe măsura complexităţii, valorii 
spectacol cu „Tosca”. tinerei generaţii, tenorul Florin Guzgă, proaspăt cameră Wigmore din Londra, turneele în soliştilor, ansamblurilor muzicale şi coregrafice, 

absolvent, deja solist colaborator la Opera Română. Argentina, Islanda, Geneva. În 2012, tânăra regizorilor, scenografilor, creatorilor de costume 
În condiţii foarte dificile, datorate căldurii „Clasic 300 Debut” a fost o împlinire profesională a pianistă a cântat prima dată la Carnegie Hall din şi a tuturor celor ce contribuie la realizarea 

emanată de reflectoarele de pe scenă şi lipsei studenţilor muzicieni, totodată un succes al New York, unde a participat din nou la cursurile montărilor. Organizând gala cu fast, ca un 
aerului condiţionat, orchestra şi corul filarmonicii festivalului.lui András Schiff. spectacol de scenă şi de televiziune, punând în 
au interpretat cu aplomb, cu expresivitate şi valoare tot ce există mai frumos ca exterior şi 
strălucire cele 22 de lucrări cu şi fără solist Şi concertul filarmonicii  s-a bucurat anul Ascensiunea muzicală a Alexandrei Dăriescu interior al Teatrului „Vasile Alecsandri”, 
înscrise în program, răspunzând cerinţelor acesta de o audienţă sensibil mai mare comparativ poate fi studiată de oricine este interesat, mobilizând Ministerul Culturii, reprezentat la Iaşi 
dirijorului Vlad Conta, demonstrând atenta cu ediţia din iunie 2012 şi, fără îndoială, prestigiul ascultându-i înregistrările – cele difuzate frecvent de titularul instituţiei, Daniel Barbu, şi autorităţile 
pregătire a dirijorului de cor Doru Morariu. soliştilor a fost un argument forte. Originari din la Radio Trinitas şi TVR Iaşi. În acest din urmă caz locale, bucurându-se de o intensă mediatizare, 

Moldova, cu un prestigiu stabil în societatea celor este de menţionat memorabilul recital susţinut la inclusiv pe primul canal al Televiziunii Publice, la 
A fost o încheiere spectaculoasă a stagiunii mai valoroşi interpreţi ai lumii, sau aflaţi la Filarmonica „Moldova” în seara de 3 noiembrie ore de largă audienţă, Gala Operelor Naţionale a 

muzicale ieşene 2012 – 2013.   începutul unei cariere strălucitoare, de aceea 2011 cu prilejul aniversării celor două decenii de pus în lumină cele mai reuşite creaţii ale teatrelor 
prezenţi foarte rar pe scenele din Iaşi, mezzo-existenţă a studioului din Iaşi al Televiziunii lirice din Timişoara, Iaşi şi Cluj – Bucureştiul 
soprana Viorica Cortez, soprana Elena Moşuc, Române. La capitolul „discuri”, pot fi ascultate lipsind în mod regretabil de la această sărbătoare. Laura VASILIU
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clădirea monumentală din axul bulevardului întreruperi s-au desfășurat lucrările de (fonduri europene nerambursabile). La Golia s-
Ștefan cel Mare este cea mai „la vedere”, fapt consolidare și restaurare a pavilionului a elaborat proiectul de restaurare a picturii, 
ce-o aduce constant în atenția forurilor Gastroenterologie-Hepatologie din ansamblul acum în fază de avizare la Agenția de 
decizionale, care se străduiesc să asigure din Spitalului Sf. Spiridon. N-ar mai fi prea mult de Dezvoltare Regională. Complet abandonată 
surse proprii și atrase necesitățile de finanțare, lucru (executant, „Iasicon), dar iar s-au este Mănăstirea Dobrovăț, unul dintre cele mai 
dar nu izbutesc s-o facă  decât discontinuu, cu terminat  banii... O Casă Roset  monument importante monumente istorice din România, 
mari întârzieri, ceea ce duce la întreruperi istoric avem și în comuna Răducăneni (Clubul ctitorie a domnitorului Ștefan cel Mare. Ceva 
dăunătoare lucrărilor precedente. Cum am Copiilor). Proiectul de restaurare este avizat lucrări s-au realizat în antrepriza „Remicon” 
arătat în numărul trecut al „Cronicii vechi”, încă din 2008 și se pare că în același an a figurat Iași (1998-2008), unele parțial recepționate, 
într-o stare asemănătoare se află Casa Roset, în Planul Național de Restaurare al dar în momentul de față nu se mai lucrează la 
azi Muzeul de Istorie Naturală, clădirea în care Ministerului Culturii. Între timp, a fost distrus nimic. (De altfel, firma „Remicon” a dat 
a fost ales Cuza domn. Aflat în co-proprietate de încendiul din aprilie 2012, așa că proiectul faliment.) Obiective rămase de abordat: 
(Universitatea „Al. Ioan Cuza” și Universitatea din 2008 se cuvine luat de la capăt. Dacă vor fi reactualizarea documentației tehnice, 
de Medicină), obiectivul dispune de un proiect bani. Prea multe nu se știu despre situația Casei consolidarea-restaurare a turnului de la intrare 
de restaurare avizat, numai că... nimeni n-a A.D. Xenopol (str. Vasile Conta nr.9). Există un (schelele au început să putrezească...) 
alocat până acum nici un leu. Și Universitatea proiect aprobat, există (sau exista) o finanțare consolidarea-restaurare a zidului de incintă, 
de Medicină, și Universitatea „Cuza” au europeană, totuși, lucrările sunt întrerupte și lucrările de sistematizare verticală la incintă, 
finalizat în ultimii ani, ori au în execuție, casa arată jalnic. Deși restaurat în 2008 restaurarea casei egumenești. Biserica din Iașul are înscrise în lista monumentelor 
costisitoare proiecte de investiții. Nici unul nu (lucrările n-au fost recepționate de  beneficiar), comuna Scânteia, atribuită lui Ștefan cel Mare istorice nu mai puțin de 1630 de obiective: 838 
se referă la  prețioasa construcție monument Castelul Sturdza-Miclăușeni, reclădit încă în prin tradiția locală, a figurat în Planul Național arheologice, 703 monumente de arhitectură, 53 
istoric, care, în alte zări, probabil că ar fi 1752, apoi în 1880 și 1904 (comuna Butea) se de Restaurare al Ministerului Culturii din 2008. monumente de for public, 46 monumente 
acoperită cu clopot de sticlă. Ce să mai spunem află în stare gravă de degradare. Nu cunoaștem Acum, poartă aceeași rezoluție-etichetă: memoriale. De valoare națională și universală 
despre starea Filarmonicii? Tot o Universitate intențiile proprietarilor (Mitropolia Moldovei proiect avizat-fără finanțare. Într-o situație de-a (grupa A) sunt 23 de poziții la arheologie și 101 
este proprietară (Universitatea de Arte „George și Bucovinei).  Restaurarea a fost abandonată și dreptul dramatică se află Mănăstirea Frumoasa la arhitectură (din care, 18 ansambluri). Grupa 
Enescu”, care, de altfel, a finalizat impecabil în cazul corpului vechi al Școlii Normale din Iași (1726).  Nu are proiect de restaurare, nu B (valoare locală) cuprinde 805 obiective de 
restaurarea alăturatei Case Balș), numai că în „Vasile Lupu”. Lucrările de refacere sunt foarte are finanțare. Se degradează ireversibil interes arheologic, 602 de arhitectură, 53 de for 
cazul sălii de concerte, mențiunea este aceeași: urgente și s-au făcut numeroase intervenții bisericuța din lemn „Nașterea Sf. Ioan public și 46 memoriale. Este județul cu cele mai 
proiect avizat, fără finanțare. Unul dintre cele pentru includerea obiectivului în Planul de Botezătorul” din satul Sânzieni. Nu are proiect, multe monumente istorice din țară. O 
mai apreciate colective artistice din România restaurare, dar... Spitalul Israelit (azi, nici finanțare. Într-o situație mai mult sau mai comparație cu celelalte județe ale Moldovei, 
(și nu numai din țară) susține concerte pe unde Maternitatea „Elena Doamna” din str. Elena puțin similară se află biserica Vovidenia (fără nici ele lipsite de asemenea prețioase vestigii: 
apucă, după ce ani de zile Filarmonica Doamna 49, evident degradat, n-are nici proiect, fără finanțare) și Catedrala romano-Botoșani, 509, Bacău, 364, Galați, 263, Neamț, 
„Moldova” a trebuit să renunțe la un sfert din proiect și, desigur, nici finanțare. S-a cerut catolică (proiect avizat, finanțare ioc). De 537, Suceava, 517, Vrancea, 427, Iași – 1630. 
sală (balconul devenit nesigur), iar publicul să declasarea obiectivului, solicitare la care menționat că Direcția Județeană pentru Cultură Logic, autorităților locale le revin sarcini mult 
se descurce, jenant, printr-o pădure Direcția pentru Cultură nu și-a dat acordul. și Culte a finanțat, din fonduri proprii,  sporite privind salvarea, întreținerea și punerea 
improvizată din stâlpi și grinzi menite să Vești posomorâte despre Conacul P.P. Carp de restaurarea criptei de la Biserica Talpalari, și în valoare a mărturiilor păstrate prin veac. În 
susțină acoperișul. Fatidica mențiune „proiect la Țibănești. Clădirea a fost retrocedată, noul repararea acoperișului Bisericii Bărboi. Într-o pofida faptului că, în ultima jumătate de veac, 
avizat – fără finanțare” marchează și soarta (adică, vechiul) proprietar, Șerban Sturdza, a stare revoltătoare de degradare a ajuns Fabrica s-au izbutit recuperări spectaculoase și 
Casei Beldiman din str. Săulescu (Clubul inițiat unele mărunte lucrări de conservare. de cărămizi Ciurea (1891), monument istoric restaurări temeinice, trebuie spus că o „repede 
Copiilor), unde lucrările de restaurare au fost Consiliul Județean a întrerupt motivat distrus de AVAS, care l-a înstrăinat fără ochire” asupra stării actuale de lucruri relevă 
sistate. Motivul este lesne de bănuit: terminarea restaurarea, câtă vreme nu mai are obiectivul în respectarea prevederilor legale. Jalnice și cronica menținere a unor puncte nevralgice. 
banilor. Perspectiva continuării lucrărilor proprietate. Nu se spune nicăieri nimic despre rămășițele Fabricii de țigarete, iar justiția i-a Principala durere: Palatul Culturii, în 
rămâne, și pe mai departe, incertă. Nu-s bani Mausoleul lui P.P. Carp, aflat în parcul achitat pe principalii vinovați. La Nicolina, continuare primejduit, deși se fac lucrări de 
nici pentru restaurarea Casei memoriale conacului. Necesită urgente lucrări de turnul de apă, monument istoric, a fost demolat restaurare încă din anul 2008. (Nota noastră: de 
Topârceanu, din strada Ralet nr.7. Deși-i vorba, intervenție Casa Cantacuzino-Pașcanu (Clubul fără nici o autorizare. Va fi refăcut – o copie, fapt, reparațiile la Palatul Culturii se tot fac de 
practic, doar de-o odăiță-două, proiectul Copiilor) de la Pașcani, edificiu datând din deci. În proprietatea unor persoane fizice se când... ne știm. Autorul acestei sinteze după 
înaintat de firma „Romcatel” se pare că a 1650. Autoritățile locale intenționează să află (ori s-au aflat, obiectivele dispărând prin Raportul Direcției pentru Cultură și Culte a 
depășit prea de tot măsura, așa că, deocamdată, achiziționeze monumentul de la proprietar, demolare) case memoriale. Astfel, a fost revenit la Iași în 1957; de atunci, an de an, s-a 
s-a renunțat la restaurare. Poate, în viitor...  De după care se speră inițerea restaurării. O lungă dărâmată casa în care a locuit Magda Isanos tot vorbit despre necesitatea urgentării 
o soartă mai bună are partea clădirea „Vieții listă de obiective aparțin cultelor. Din 1997 și (str. Cloșca nr. 16)  Din ignoranța și nepăsarea lucrărilor la Palat...) După consumarea etapei I 
românești”, care, se pare, ar putea deveni până la zi se desfășoară  lucrări de consolidare a unor cetățeni străini deveniți proprietari prin (proiectare: Romcatel Iași; atribuirea execuției: 
viitorul sediu al Consiliului județean, sau, de Catedralei Mitropolitane. Partea principală a retrocedare, purtători de nume rezonante (cum Iasicon S.A.) finanțată din fonduri europene 
ce, al celui regional. Prima închisoare a urbei, finanțării a fost susținută de Ministerul ar fi Dominic Habsburg Lothrigen ș.a.) s-a (10.500.000 euro), a urmat etapa definitivării 
Casa Canano, din str. Păcurari nr.9, fost decenii Culturii. Pentru proiectul „Valorificarea distrus conacul de la Deleni. Ca să nu mai proiectului „Măsuri de punere în siguranță a 
în șir cămin de studenți al Universității turistică a Ansamblului Mitropolitan din Iași” vorbim despre busturi le din Copou Palatului Culturii Iași – realizarea sistemului de 
(locatarii, între care și subsemnatul, n-aveau (autor, Mitropolia Moldovei și Bucovinei)  s-a (Delavrancea, N.Gane. Ciprian Porumbescu), drenuri pe fațada principală”, finanțată din 
habar că-s găzduiți într-o străveche... pușcărie) obținut o finanțare nerambursabilă de 47,6 în prezent aflate sub formă de... țăndări f o n d u r i l e  I n s t i t u t u l u i  N a ț i o n a l  a l  
„beneficiază” de aceeași mențiune: „proiect milioane lei din partea Uniunii Europene inventariate în fichetul Direcției pentru Patrimoniului, pendinte de Ministerul Culturii 
avizat – fără finanțare”. De ceva șansă s-a (dintr-un total de 60,2 milioane). După lucrări Cultură.și Cultelor. Proiectul încă se află în faza de 
bucurat Casa Burchi-Zmeu. Din str. Zmeu nr.3.  care au durat mai bine de două decenii, pare a se Cam asta ar fi, după o „repede ochire”, avizare. Etapa a III-a, tot de proiectare, se referă 
Faptului că-i menită să găzduiască viitorul apropia de finalizare dificila restaurare a starea actuală a monumentelor istorice ieșene la „Lucrări-rest de executat în structură, 
Muzeu Municipal i se datorează atenția Bisericii „Trei Ierarhi”. Fondurile au fost primejduite. Probabil că regionalizarea va arhitectură, instalații, componente artistice și 
acordată de municipalitate,  ceea  ce-i va alocate de autoritățile locale și de Ministerul aduce schimbări de metodologie și, posibil, de turn central” – încă 15.800.000 de euro. 
asigura o finanțare din fonduri europene. Culturii. Acum se lucrează la restaurarea responsabilități, Ministerul Culturii urmând să Organizarea  licitației pare a fi în curs. De unde 
Așadar, „proiect avizat – în curs de finanțare”. picturii interioare și la realizarea unui sistem de procedeze la un transfer de atribuții cu noile cronica șubrezenie a edificiului-simbol? 
Rara avis! Despre casa-monument istoric a climatizare.Direcția Județeană de Cultură a  entități administrative. Noi întârzieri?  Sperăm Palatul a fost construit, în mai multe variante 
scriitorului Iacob Negruzzi (str. Păcurari 21), finanțat  intervențiile de urgență la acoperișul că nu, câtă vreme banii, mulți-puțini, rămân arhitecturale, pe aceeași veche fundație, acum 
proprietate a Fundației „Corona” (?), edificiu Sălii Gotice. Anul acesta se preconizează aceiași…și aceea discontinuu legată de zidăria portantă. 
ce necesită lucrări urgente de consolidare, nici încheierea consolidării ansamblului Mănăstirii Orice seism major poate fi fatal și, oricum, 
o altă veste în afară de fatidica mențiune „Sf. Sava”. Lucrările par  a avansa în ritm procesul continuu de degradare a Palatului  Radu SUCEVEANU
„proiect avizat – fără finanțare”. Cu mari normal, datorită și normalei susține financiare Culturii se cere de urgență stopat. Desigur, 

„Sunt români care n-au fost niciodată la 
Iași, deși n-ar  trebui să fie nici unul, căci 
cine n-a fost aici nu poate să străbată cu 
înțelegere foile celor mai frumoase cronici, 
nu se poate pătrunde după cuviință de 
spiritul trecutului nostru, care trăiește în 
acest loc mai viu și mai bogat decât 
oriunde aiurea”

NICOLAE IORGA

„ ”APROBAT, FĂRĂ FINANȚARE

Conacul P. P. Carp de la Țibănești Fabrica de Țigarete Casa Beldiman

CRONICA ACTUALITĂȚI  ●
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CRONICA  IDEILOR

Dacă e să spun totuși ceva, ar fi să încă a cabinet de egală competență și cu real folos pentru 
GEORGE POPA consemnez impresia de „afinitate lucru!), dându-mi public. L-am ascultat vorbind la unele 

electivă” pe care prezența sa mi-a  ocazia, rarisimă, de universități („Al. I. Cuza”, „George 
produs-o constant. L-am cunoscut pe a  ne  întâ lni  pe Enescu”, „M. Kogălniceanu”), ca și la 
când „oficia” la Spitalul de Urgențe, aceeași lungime de Filiala Academiei Române, mereu sensibil 
bucurându-se de un real prestigiu și l-am u n d ă .  D i a l o g u l  la marile idei și la nevoia de a intra în 

Am scris mai demult, ocazional, unele revăzut apoi la Clinica din „Spiridonie”, nostru era ca o dialog cu spiritele afine, cu „Deschisul 
aprecieri legate de creația doctorului în pe care a condus-o mult timp cu pricepere melodie, în care minților rare”, amintit undeva. 
medicină George Popa, „poet și eseist, și devoțiune. Era un medic reputat, dar nu orice nou arpegiu Cărțile lui constituie un întreg univers, 
istoric al culturii și filozof al formelor se limita nicicând la această dimensiune, c o n t r i b u i a  l a  deja explorat în parte de critici. Am avut 
plastice, dramaturg și traducător”, figură lunecând bucuros în celelalte, unde a r m o n i a  adesea bucuria, nespusă, de a le primi, la 
complexă, care se derobă unei definiții poetul, estetul, culturologul etc. se ansamblului. Poetul timpul său, cu dedicații afectuoase și 

1depline . armonizau cumva de la sine. Sunt părea să-l concureze mereu pe estetician, măgulitoare, în numele unei solidarități 
Nu știu ce să adaug acum, la un nou ipostaze complementare, unite (ca în pe dramaturg, pe medic, cu toate că aceste rar întâlnite în epoca noastră. Autorul e 

prilej, după câțiva ani, în care distinsul viziunea goetheană) de personalitatea ipostaze constituie, în cazul său, un tot poet (cum altfel?) și în această ipostază, un 
slujitor al „umanioarelor” a mai scos creatorului. armonios, un unicum sesizat deja de spirit confratern, dispus a lansa inefabile 
câteva cărți, întâmpinate mereu cu elogii În calitate de scriitor a venit, din când exegeți. Cu nespusă încântare aflu în punți spre celălalt. Dincolo de aniversarea 
și vădind, în ansamblu, o deplină în când, să mă vadă la Institutul de Istorie, cărțile poetului hermeneut mai toate de acum, ele se adresează, generos, unei 
continuitate de mesaj. Ultimul său totdeauna cu o nouă carte personală, dacă marile teme Ii simboluri ale culturii, de la posterități deschise.
volum, antologic, cu un titlu la fel de nu cu mai multe concomitent, căci a fost vechile mituri din lumea mediteraneană 
ingenios pe cât de exact, Cântec infinit, ne mereu prolific în apariții editoriale. până la marii poeți din secolul XX. 
oferă deja un florilegiu semnificativ de Venea discret în încăperea plină de Ar fi imposibil să evoc atâtea 
comentarii. Nu mă încumet să adaug eu „materiale”, unde mă aflam (mai arăta conferințe rostite, în diverse locuri, cu 

Alexandru ZUBînsumi unul. 

1Alexandru Zub, Tentația sublimului: George Popa 
(note de lectură), în Convorbiri literare, CXXXIX, 10 
oct. 2005, p. 19-20.

 Dispărut la aproape 74 de ani, Gheorghe Gheorghe Buzatu știa să se facă plăcut. Avea și Buzatu a fost cel mai informat istoric român în 
Buzatu lasă în urma sa o operă istoriografică ciudățeniile sale, uneori era nedrept, devenea problematica atât de amplă a celui de-al Doilea 
uriașă cantitativ, categoric inegală valoric, dar impulsiv și se supăra repede, dar la fel de repede Război Mondial. Un excelent cunoscător al 
care (în tot ceea ce are ea mai rezistent și mai aceste stări de iritare dispăreau și bunătatea sa documentelor, stagiile sale prin cele mai 
semnificativ) nu poate fi ignorată, decât de structurală  își reintra în drepturi. A avut mulți importante arhive ale lumii generând 
către răuvoitori. Am avut privilegiul de a lucra admiratori, dar și mulți dușmani, aceștia din numeroase volume în această privință. Unii nu 
cu el vreme de patru ani (1995-1999) , la urmă fiind deranjați de tenacitatea pe care i-au ierat niciodată naționalismul (care, e drept, 
Centrul de Istorie și Civilizație Europeană din istoricul o arăta în bătălia pentru publicarea avea când și când anumite accente stridente), 
Iași, pe care îl fondase în 1992, devenindu-i integrală a conținutului unor documente de dar onestitatea sa nu cred că ar putea fi pusă 
ulterior și director.  Îi datorez apariția primelor arhivă, menite a arunca în aer clișeele ivite din vreodată la îndoială. Multe polemici a născut 
mele volume de istorie, stimularea gustului oculte interese, care n-aveau nimic de-a face cu atitudinea lui față de comunitatea evreiască din 
pentru cercetare, inocularea curiozității pentru cercetarea istorică onestă. Nu am fost România, dar de aici și până a fi acuzat de 
deslușirea celor mai controversate probleme întotdeauna de acord cu ideile sale. În ultimii “extremism de dreapta”, mi se pare o 
ale perioadei interbelice și mai ales, pentru ani ,  cărări le  vie ț i i  ne despăr ț iseră,  absurditate. Istoricul Buzatu nu a fost niciodată 
perioada celui de-al Doilea Război Mondial. L- interacționam tot mai rar, dar păstrasem un fel un spirit comod, pentru că adevăratul slujitor al 
am prețuit cu luciditate și cred și astăzi că de relație de la distanță. Îl simțeam ușor muzei Clio, nici nu poate fi astfel.
Gheorghe Buzatu rămâne unul dintre istoricii dezamăgit și totuși cald, mă simțeam la rândul  El e mereu nemulțumit, nu acceptă 
exponențiali ai perioadei contemporane, alături meu, ca un fel de fiu risipitor, care ar fi dorit să explicațiile lipsite de argumente solide și nu se 
de Florin Constantiniu –  acesta din urmă se reîntoarcă la părintele său, dar care preferă, entuziasmează cu ușurință. Acesta a fost 
posedând un talent literar aparte în ceea ce în cele din urmă, să se mențină într-o rezervă Gheorghe Buzatu, un specialist extrem de 
privește scrisul istoric. Scriitura lui Gheorghe prelungită. Nu am putut participa la ceremonia valoros. În pofida controverselor care i-au 
Buzatu avea ceva din meandrele frazelor lui sa funerară. Nu am avut puterea s-o fac. Am însoțit mereu numele, rămâne de neocolit în contestată. Omul era extraordinar de generos 
Nicolae Iorga, devenind uneori obositoare, cel dorit să păstrez amintirea omului viu, activ, domeniul istoriei contemporane românești și (mai ales cu cei tineri), trăsătură de caracter tot 
puțin pentru mine. Dar bogăția informațiilor malițios, cu voce domoală și cunoștințe universale.mai rară printre magiștri. Modest și senin, 
prezentate era adesea uluitoare, iar logica strivitoare, care cu greu putea fi prins pe picior interacționând ușor, având știința de a se 
purtând marca „ Buzatu”, putea fi cu greu greșit în domeniul său. Cred că Gheorghe apropia de semeni, nelipsindu-i umorul, Cristian SANDACHE

amintirea unui istoric: GHEORGHE BUZATU

Vestea morţii istoricului Gheorghe Buzatu a întristat pe toată Mai ales şi mai cu seamă, istoria recentă a României. Judecarea 
istoriei recente, interpretarea ei, nu-i treaba Justiţiei, cu atât mai lumea de bună credinţă. Venită pe neaşteptate, cu câteva zile 
puţin a Guvernului şi Parlamentului. Doar istoricul are dreptul, înainte de a împlini vârsta de 74 de ani, moartea cărturarului 
libertatea, obligaţia ca, în baza documentelor rămase, să scrie, să reprezintă o imensă pierdere pentru ştiinţa istorică românească.
spună adevărul. Nu prin legi restrictive şi Ordonanţe de Urgenţă „A fost un om nemaipomenit”, îmi zice la telefon, cu o tristeţe 
limitative poate fi aflat adevărul istoric. Demnitatea unui popor nereprimată, un alt mare istoric, Ion Bulei. „Doamne, ce păcat că a 
nu se negociază, cu atât mai puţin Istoria sa.”murit un asemenea cărturar”, îşi manifestă tristeţea învăţătorul 

Ultimii ani de viaţă, Gheorghe Buzatu i-a trăit într-o mare Corneliu Drescanu din Ibăneşti.
tristeţe, o tristeţe pe care doar cei foarte apropiaţi şi avizaţi i-au De decenii bune, Gheorghe Buzatu reprezintă pentru noi un 

reper moral-ştiinţific autentic, fapt dovedit de imensa sa operă, simţit-o. Ducea o viaţă austeră, discretă. Muncea enorm, 
operă dedicată slujirii Adevărului, Dreptăţii şi Intereselor neobosit până la epuizare, după cum mi-a mărturisit recent unul 
poporului român. Istoricul Gheorghe Buzatu lasă în urmă o operă dintre apropiaţii săi, istoricul Vasile Diacon. Iar tristeţea 
monumentală: zeci de volume de documente, zeci de volume de cărturarului izvora, o cred cu toată convingerea, din boicotul 
studii, monografii, eseuri etc., cu privire la istoria românilor în aproape general de care s-a „bucurat”, la nivel oficial, din plin: 
secolul XX. Locul central al operei domniei sale îl ocupă cărţile domniei sale dispăreau misterios din librării de cum 
volumele dedicate epocii mareşalului Ion Antonescu, participării apăreau, prezenţe rarisime în mass-media audio-vizuală, 
României la al Doilea Război Mondial, petrolului românesc şi aplicarea etichetei infame de politician de extremă dreaptă 
rostului acestuia în istorie, fenomenului legionar şi liderului omului cel mai puţin extremist pe care l-am cunoscut, austeritate 
acestuia, Corneliu Zelea Codreanu etc. material-financiară etc.

Dintre sutele de titluri ale istoricului Gheorghe Buzatu Desigur, în oricare stat din lume, un om de ştiinţă de talia 
menţionăm câteva, care vor rămâne repere ştiinţifice istoricului Gheorghe Buzatu ar fi fost, de decenii, membru al 
fundamentale: România şi Marile Puteri: 1939 – 1947, Din Academiei. 
istoria secretă a celui de-al doilea război mondial (n. ns. Ei bine, moartea cu totul neaşteptată şi atât de nedreaptă ( dar 
îndeosebi volumul I), O istorie a petrolului românesc (n. ns. cu o care moarte este dreaptă?) nu l-a găsit pe marele istoric Gheorghe 
ediţie în limba engleză) ce au adus cărturarului respectul şi Buzatu printre membrii Academiei Române. 
admiraţia contemporanilor. Astfel, la moartea lui, Academia Română n-a arborat 

Într-o lume (a noastră, desigur) viciată profund la nivel de drapelul în bernă, nici nu şi-a adunat „nemuritorii” spre a-l 
discurs public de fariseism, impostură, compromisuri grave, omagia, după cum ar fi meritat, pe cărturar şi opera sa. Căci, nu-i 
cedări impardonabile, slugărnicie abjectă, laşitate cotidiană, aşa, n-ar fi fost „corect” din punct de vedere politic, n-ar fi dat decenii, slujind cu tenacitate Naţiunea română. Se aduc omagii 
Gheorghe Buzatu, în credinţa lui Nicolae Iorga, a avut bine în faţa acelora care au avut şi au obrăznicia să ne spună  cum însă -  şi fac trimitere aici la Academie şi Universităţi -  acordând 
convingerea, până la urmă, că un istoric adevărat nu poate sluji să vorbim, cum şi ce să scriem despre trecutul recent al titluri de doctor honoris causa, din slugărnicie, obedienţă, 
neamul său decât prin scrierea Adevărului istoric. României. evident, unor iluştri anonimi, indivizi şterşi şi nuli din punct de 

În cele patru întâlniri avute cu Gheorghe Buzatu, între 2007 şi La fel, nici vreo Universitate românească nu s-a simţit vedere ştiinţific
2011, de fiecare dată îmi zicea: „Domnule profesor, istoria, obligată să onoreze memoria marelui dispărut, să aducă omagiile 
problemele ei, controversele ei, sunt doar problema istoricului. cuvenite unui bărbat care a trudit din greu, timp de peste cinci Prof. dr. Gică MANOLE
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În ul t imul t imp, elementul de république autonome autoproclamée des 
compunere auto- (având la bază grecescul Mirdites” (Albania; /robzoti.com/). Există 
autos „însuşi”, ce a dezvoltat sensurile c h i a r  u n  s i t e  i n t i t u l a t  „ R e g i o n  
„prin sine însuşi”, „de la sine”, „cu mijloace autoproclamee”, care îşi propune să 
proprii”), cunoaşte o bogată întrebuinţare, prezinte „les dernières nouvelles pour 
în cuvinte aparţinând unor contexte region autoproclamée  autonome” 
adesea contradictorii sau de-a dreptul (/www.ecologie.jamesoo.fr/).
provocatoare: „Cristina S., regina Şi în franceză, textele ce cuprind verbul 
autoproclamată a genului R&B şi-a pus în respectiv pot aparţine unor registre diferite 
sfârşit pirostriile”; „X s-a autoproclamat (preluăm texte din arhive de pe internet): 
împărat al Stelei” (este vorba despre „Rishikesh, ville autoproclamée capitale 
acelaşi, care s-ar fi „autoproclamat cel mai mondiale du yoga” (/www.blogg.org/); „Ce 
mare  Gheorghe  d in  Român ia ” ) ;  soir à l'usine «Pétasse cosmique» 
„mecanicul autoproclamat medic”. Iată şi o autoproclamée, diva travestie naviguant 
referire la alte meleaguri, în registru public entre le bordel baroque et le trash années 
formal, care, de asemenea, nu rezistă 80...” (/archives.tdg.ch/TG/). Termenul nu 
ten ta ţ ie i :  „Coreea  de  Nord  s -a  lipseşte nici din italiană: „La dichiarazione 
autoproclamat «stat nuclear»” (citate de pe d'indipendenza del Kosovo è commentata 
internet).. in termini moderatamente positivi dalla 

Pentru a adânci înţelesul, apelăm şi la stampa svizzera; … si può intuire che 
cazuri de variaţie lexicală: o tânără, „la l'autoproclamata indipendenza dell'ex 
doar 18 ani, se autointitulează «Regina p r o v i n c i a  n o n  s a r à … ”  ( / w w w.
Buricelor»”; „T. P. s-a autodeclarat swissinfo.ch/). 
«frumosul guvernului»”; „Liderul unei secte Ba, incidental ,  am descoperi t  
din Rusia ... s-a autodeclarat zeu franţuzismul, preluat tale quale, şi într-un 
extraterestru de pe steaua Sirius...”. text în limba engleză: „The Electoral 

Ce zice ştiinţa despre asemenea uzuri. Central Commission declared that Serguei 
Dicţionarele noastre de neologisme Bagapsh carried off with 50,08 % of polls 
înregistrează numai verbele (a se) presidential elections held on October 3rd 
autoproclama „a se of this year in the small 
învesti cu anumite a u t o p r o c l a m e e  
titluri (de obicei pe republic of Abkhazia” 
nedrept)” şi (a se) (/www.caucaz.com/; 
autointitula  „a-şi într-o altă variantă: „in 
atribui (nejustificat) un nume, un titlu”, the small autoproclamado republic of...”). 
respectiv adjectivul autointitulat „care îşi Or, în engleza englezilor, termenii canonici 
atribuie (nejustificat) un nume, un titlu”. Se corespunzători, de asemenea întrebuinţaţi 
pare că nu a fost încă recunoscut ca uzual în diferite registre, sunt self-declared („self-
verbul (a se) autodeclara şi nici adjectivul dec la red  i ndependen t  coun t r y ” ;  
corespunzător, dar probabil că şi acestea /www.britannica.com/), self-proclaimed („a 
au reale şanse de a se impune, dată fiind self-proclaimed government in exile for the 
creativitatea şi mobilitatea comunicării R e p u b l i c  o f  S e r b i a n  K r a j i n a ” ;  
actuale. Ceea ce ne interesează acum /en.wikipedia.org/; „Self-Proclaimed 
sunt precizările „de obicei pe nedrept” şi Vampire Arrested”; /www.news4jax.com/).
„nejustificat” cuprinse în parantezele din Aşadar, deşi în cazul textelor de 
definiţiile citate anterior. atitudine politică citate formula logică pare 

Nu putem aprecia poziţia unor tinere pe a fi „proclamarea unilaterală” (vezi, de 
piaţa unei anumite muzici, respectiv într-un exemplu, „Serbia va respinge şi va 
oarecare stil de dans şi, cu atât mai puţin, considera drept «i legit imă»  orice 
cât de justificată este autoaprecierea din proclamare unilaterală a independenţei 
perspectivă estetică a unui membru al provinciei Kosovo”; /gandul.info/), clişeul 
guvernului sau cât cântăresc alte pretenţii. publicistic (internaţional) tinde să se 
Dar astfel de calificări sunt frecvent generalizeze. Dar intenţia polemică ori 
contestate în registru sarcastic: „S-au trezit registrul contestatar ludic sunt copios 
doi autoproclamaţi poeţi, Bolea şi Grad”; ilustrate de contextele cuprinzând în 
„Ecologiştii germani au criticat dur reacţia special verbul (a se) autointitula, uneori 
autorităţilor de la Berlin, apreciind că descalificat direct: „N.N., autointitulat 
Angela Merkel, auto-intitulată «cancelarul preşedinte-jucător”; „B.O. se autointitula 
climei», dă, de fapt, dovadă de…” (nu « d o c t o r a n d  î n  f i l o s o f i e » ” ;  „ s e  
abordăm fondul problemei!); „autointitulata autointitulează liberali”; „politicienii 
noastră «elită intelectuală»”; „Mama Geta autointitulaţi de dreapta”; „presa - 
Bud iha la ,  au to- in t i tu la tă  «Mama autointitulată fraudulos independentă, dar 
Universului»”; „Autointitulata «Profă de dependentă de bugetul contribuabilului”; 
sex», vedeta porno L.A.” etc. „autointitulatul tată al Monicăi G. a ajuns ... 

De observat că, de regulă, enunţurile în din arestul IPJ Bacău la Spitalul de urgenţă 
care apar verbele în discuţie aparţin unor din oraş”; „F.C., autointitulatul rege al 
texte în registru polemic, contestatar sau romilor de la Sibiu”. 
ludic. Problema se dovedeşte însă de-a Până la urmă, auto- ca auto, dar, 
dreptul serioasă, dacă ne referim la Doamne, ce ţi-e şi cu titlurile!
enunţuri devenite locuri comune în 
discursul politic; se folosesc formulări de Stelian DUMISTRĂCEL
t ipul  „Kosovo – o independenţă 
autoproclamată” sau „autoproclamata 
republică Transnistria”. Ceea ce contează, 
într-adevăr, este problema secesiunii din 
perspectiva dreptului internaţional, dar nu 
trebuie să pierdem din vedere faptul că, 
pentru a evalua şi numi obiectiv astfel de 
evenimente, nimeni din afară nu a 
proclamat, la 4 iulie 1776, independenţa 
SUA: „Declaraţia de independenţă” faţă de 
Anglia a celor 13 foste colonii britanice din 
Lumea Nouă a fost redactată de Thomas 
Jefferson şi adoptată de Congresul 
Continental. După cum, pe data de 9/21 
mai 1877, independenţa de stat a 
României a fost proclamată la Bucureşti, în 
Adunarea Deputaţilor şi în Senat, ţara 
declarându-se în stare de război cu Turcia. 

Ca şi în alte cazuri de înnoire în 
fizionomia limbii, formulele în discuţie par a 
fi – şi pot fi – de inspiraţie străină; iată 
câteva contexte din franceză ce cuprind 
co responden tu l  ve rbu lu i  (a  se )  
autoproclama: „le contrôle de la 
République autoproclamée du Kosovo...” 
(/fr.answers.yahoo.com/); „Timbre de la 

proclamare auto şi titluri 

cronica limbii

Mihail Sebastian a murit călcat de un camion. Tocmai scria la romanul Accidentul. Vă 
imaginaţi că, în Bucureştii anului 1945, erau puţine vehicole, şi totuşi unul a dat peste 
autorul Stelei fără nume…

Unsprezece ani mai târziu, Nicolae Labiş era strivit de un tramvai, în împrejurări 
neelucidate. Dacă a fost accident sau crimă cu premeditare, se pare că nu se va şti niciodată.

La cutremurul din 1977 au murit 16 scriitori; pe unii dezastrul i-a prins în casă 
(Veronica Porumbacu, M. Petroveanu, M. Gafiţa), pe alţii în stradă (Daniela Caurea, Al. 
Ivasiuc). Moartea alege. Şi te întâmpină. Dan Deşliu – un foarte bun înotător – s-a înecat în 
mare, la Olimp, într-un loc unde mai înotase de sute de ori.Tot acolo se înecase, cu câţiva ani 
înainte, prozatorul Marcel Constantin Runcanu, fost rugbist de performanţă, o forţă a 
naturii. Laurenţiu Ulici era un tip pe cât de inteligent, pe atât de prevenitor. Şi totuşi, a murit 
intoxicat cu dioxid de carbon, într- o casă al cărei horn nu fusese curăţat... Mihai Ursachi a 
murit pe casa scării, pentru că nu a fost nimeni care să-i dea un minim ajutor. Cezar Ivănescu 
s-a decis să i se facă o operaţie, fără de care ar mai fi trăit mult şi bine… 

Eugen Axinte s-a urcat pe o scară, să ia o carte de care avea urgentă nevoie, de undeva de 
pe raftul de sus al bibliotecii. A căzut, şi-a strivit genunchii, coastele i-au intrat în plămâni... 
A supravieţuit câteva zile… Puţină lume ştie că Eugen s-a născut la Stolniceni-Prăjescu, în 
judeţul Iaşi, loc de unde – spunea el cu mândrie – provine Matei Millo, întemeietorul 
teatrului românesc modern. Şi-a început facultatea (română/franceză) la “Cuza” ieşeană, 
dar n-a finalizat-o, mutându-se la Cluj, unde a urmat “Geografie – limbi străine”. Făcea 
parte din cea mai consistentă generaţie “Echinox”, revistă la care a şi lucrat, împreună cu 
Ion Pop, Adrian Popescu, Petru Poantă, Dinu Flămând, Vasile Sav, Eugen Uricaru şi atâţia 
alţii – nume de rezonanţă în literatura anilor '80, şi nu numai. Nu ştiu ce l-a oprit să se afirme 
în toată plenitudinea talentului său. Sau ştiu. Eugen Axinte era un risiptor de sine şi un 
generos cu alţii. Când l-am cunoscut, spre sfârşitul anilor '80, la Vatra Dornei, putea să-ţi 
vorbească ore în şir despre colegii lui de generaţie, dar cu greu se lăsa convins să-ţi arate, să-
ţi citească din propriile-i scrieri. Mi-a trebuit multă persuasiune ca să-l determin să publice 
de câteva ori (în câţiva ani) în “Cronica” – unde lucram pe atunci. În schimb crease, 
împreună cu Cornelia Maria Savu şi nou apăruta Anica Facina, o ambianţă literară şi făcuse 
din oraşul Dornelor şi al veveriţelor - un punct de atracţie pentru scriitori-prieteni. Acolo, 
împreună cu alţi doi “cronicari” (Paul Balaur, regretatul Vasile Constantinescu), cu 
echinoxiştii Adrian Popescu şi Vasile Sav, cu Sergiu Adam, de la “Ateneul” băcăuan, ne 
lansam cărţile, susţineam recitaluri de poezie, făceam publicitate (fără vreun efect vizibil) 
revistelor la care lucram… Am şi acum în memorie o întâlnire, la Dorna Candreni, cu “Fiii 
satului”, când am fost făcuţi “cetăţeni de onoare ai comunei”, deşi niciunul dintre noi nu-şi 
avea sorgintea acolo… Cu atât mai grele ne erau despărţirile… Într-o noapte, cum noi eram 
cazaţi la un hotel din preajma Gării, am condus-o, in corpore, pe Cornelia, acasă. Locuia pe 
strada Vicilicilor, drept pentru care am vrut să aflăm cine au fost, ce e cu vicilicii ăştia… Şi 
uite aşa, ne-am condus toată noaptea unii pe alţii, până când, venindu-ne trenurile personale 
(sau accelerate?), ne-am dus fiecare cu trenul ce îl are… Apoi, câteva veri la rând, le-am 
fost, lui Eugen şi Ilonei, oaspeţi, devenind prieteni de familie, dedându-ne la degustări de 
elixiruri bahice şi literare, dar şi la diferite jocuri şi concursuri, dimpreună cu copiii (aflaţi – 
ai lor şi-al nostru – cam la aceeaşi vârstă), sau jucându-ne doar noi, adulţii, copilăreşte… 
Cum să uit un joc căruia îi ziceam “hop-hop” (un fel de ţintar) sau, desigur, partidele de şah, 
ce păreau eterne… Revoluţia a produs mutaţii şi rupturi, chiar între prieteni. N-a fost şi 
cazul nostru, doar că, familia Axinte mutîndu-se la Braşov, ne-au trebuit vreo 10 ani ca să ne 
redescoperim. Liantul, între noi, a rămas scriitoarea Anica Facina (şi ea originară din 
judeţul Iaşi), care a reuşit să ne adune din nou la Dorna, la un fel de trialog literar Braşov-
Vatra Dornei- Iaşi. S-a relegat o prietenie, s-au făcut altele, noi. Datorită lui Eugen, i-am 
cunoscut pe A.I. Brumaru, mai târziu pe Adrian Munteanu şi pe ceilalţi convivi ai săi din 
urbea spre care a pornit, cândva, prima scrisoare în grai românesc. (I pac dau ştire măriei 
tale za lucrul turcilor…) Internetul, tele-mobilul ne-au facilitat o comunicare aproape 
continuă, în ultimii ani. Ne-am mai revăzut o singură dată, la “Bolta Rece”, când Eugen 
venise la Iaşi pentru a regla niscaiva moşteniri de familie. Vara trecută am ratat o descindere 
la Braşov – în urma repetatelor sale chemări – însă era cât pe ce să ne revedem, în toamnă, la 
Iaşi. Venise, cu maşina unui prieten, la Suceava, la o reuniune a Societăţii Scriitorilor 
Bucovineni (din care făcea parte) şi intenţiona să treacă şi prin urbea mult dragă lui, dar un 
viscol pe cât de timpuriu, pe atât de spăimos, l-a determinat să schimbe itinerariul.

Incredibil, dar Eugen Axinte a debutat editorial în 2001, la vârsta de 55 de ani, depăşind 
toate recordurile (notabile) în materie. Colegii lui de generaţie avuseseră timp să se afirme, 
glorios, sau să se rateze. Atât volumul de debut (Cavalerul de Frig) cît şi următoarele 
(Cântecul harfistului, Avatarii, Autopsierea Labirintului) i-au adus comentarii, premii şi 
recunoaşteri generoase şi binemeritate. Totuşi, când m-a solicitat să-i dau o recomandare 
pentru a deveni membru al Uniunii Scriitorilor, mi s-a părut o glumă (poate şi datorită 
faptului că întrerupsesem, un timp, legăturile): nu-mi venea a crede că Eugen Axinte nu 
face parte, oficial,  din breasla pe care o onora cu întreaga sa ţinută literară. Manuscrisele, 
care îl aşteptaseră, cuminţi, în sertare, îşi cereau dreptul la existenţă publică. Dacă ar fi 
apărut cu 20-30 de ani mai devreme, Eugen Axinte ar fi fost un scriitor de top al generaţiei 
'70. Pierduse un tren, dar nu gloria literară, fie şi efemeră, era ţinta sa, ci construirea de sine, 
situarea in media res,  aventura în vastul câmp al cunoaşterii, din care îi izvora poezia. 
Căutând noduri şi semne, dar nu ca Nichita Stănescu, ci mai degrabă în linia lui Virgil 
Mazilescu, Mihai Ursachi, Cristian Simionescu sau Vasile Vlad, Eugen Axinte tenta a scrie 
epopeea unei păsări / pe zidul neantului. El era un poet care-şi zideşte în pulberi şi durate 
cântecul, rostirea, în sensul filosofic pe care i l-a dat Noica şi-n siajul unor mitologii 
insolite, criptice, a căror taină, deseori, blagian, o sporea.   

Am avut inspiraţia să-i găzduiesc, în “Cronica veche”, în octombrie anul trecut, o 
pagină de poeme, fapt care i-a produs o vădită încântare. Poetul începuse a se preocupa 
(benefic) şi de sine. Pregătea o carte (de memorialistică, de eseuri), Călător prin vârste. 
Chemările lui, către mine, către alţii, erau ca nişte ultimatumuri. Simţea, oare, că timpul nu 
va mai avea (cu el) răbdare?  Şi, prea târziu, ce ofrandă pot să-i aduc, dincolo de aceste 
cuvinte, decât Ofranda  poeziei, pe care el însuşi ne-a dăruit-o: Cu dreaptă măsură îmi stau, 
sunt / noimă şi crug, şi liman / adieri în cuvânt înfiripă // întocmai luminii rostirea-şi zidesc / 
în tainice vise-adăstând // sunt limpezi izvoare de cântec // tăcerii zidindu-i veştmânt // 
ospătate-s, în şoaptă, miresme / şi flăcări, şi humă // din cenuşa acestui cuvânt. 

Nicolae TURTUREANU

cum mor 
scriitorii...

Desen de Const. Ciosu
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pe un parcurs european. Credeţi că aspiraţiile Acum marşăm pe ideea unirii cu Europa, 
celor care  doresc un viitor european în suntem atenţi însă la semnalele de peste tot.  
Republica Moldova vor fi îndeplinite la Sunt voci care cer „Unire acum!” dar care ar 
Vilnius? trebui să-şi racordeze mesajul la realităţile 

- Am traversat o criză politică prelungită, politice. Astăzi  au emigrat din Republica 
care a ridicat semne de întrebare asupra Moldova 1 milion de oameni. Cei care au 
traseului politic viitor. O jumătate de an de rămas sunt mai prudenţi, gândesc practic, 
demisii, debarcări de preşedinţi, pericolul de predomină grijile cotidiene, precum 
deturnare a vectorului european şi amestecul asigurarea unui loc de muncă, educaţie, 
rusesc din afară au provocat dispoziţiile sănătate, pensii, locuinţe. Deplasarea acestor 
eurosceptice şi neîncrederea în clasa politică. accente permite comuniştilor să speculeze 

Contribuţia grupului reformator din împotriva a ceea ce noi dorim. Prin refacerea 
Partidul Liberal a avut un rol decisiv în parcursului european  vom reuşi să fim 
refacerea Coaliţiei Proeuropene şi, la 30 mai, convingători în faţa oamenilor.
a fost votat noul guvern, unde suntem În mesajul Consiliului de Reformare a 
reprezentaţi echitabil. Deja spiritul de Partidului Liberal  am considerat necesară 
refacere, de redare  a încrederii în valorile refacerea unei drepte proeuropene şi pro-
europene renaşte în politica moldovenească. româneşti şi lucrăm în direcţia aceasta.
Am avut contacte cu emisari europeni de rang - Pentru prima dată,  după aproape 25 de 
înalt, cu parteneri politici din România, care ani, iarăşi un grup de intelectuali de valoare, 
ne-au încurajat să urmăm acest curs. Privim scriitori, profesori universitari, jurnalişti, unii 
cu încredere în viitorul nostru european. Ştim dintre ei având experienţa lucrului în 
că e anevoios drumul, dar avem semnale certe instituţiile europene, au hotărât să reformeze 
că vor fi parafate acordurile de asociere, liber Partidul Liberal  şi să grăbească drumul 
schimb şi de liberalizare a vizelor la Vilnius. european al Republicii Moldova. Având în 
Exista pericolul sistării proiectelor europene vedere că Europa trece prin criză, lucru 
privind infrastructura, însă acum am primit speculat din plin de cei care sărbătoresc la 
asigurări că vor continua. După formarea Chişinău „Deni Pobedî”, de Ziua Europei, 
guvernului, am fost la Ambasada SUA şi am credeţi că veţi reuşi şi cum anume să asiguraţi 
aflat cu bucurie că guvernul american drumul Republicii Moldova către UE?
apreciază pasul făcut de noi şi că vom fi - În primul rând, pentru noi a fost importantă 
susţinuţi în proiectele privind mediul şi stabilizarea situaţiei politice, constituirea unei 
irigaţiile. majorităţi proeuropene şi a unui guvern 

Credem că vom încheia noul mandat cu proeuropean. Aceştia sunt paşi importanţi în 
proiecte realizate eficient. Este importantă această direcţie. Mai nou, opoziţia comunistă, 
pentru noi  cont inuarea proiectului  ce visa prăbuşirea AIE, cultivând ideea  apa şi virgulele”, de Ion Druţă, publicat în Interviu cu poetul gazoductului Iaşi-Ungheni, care va avea înregimentării noastre în Uniunea  Vamală Literaturnaia Gazeta, a făcut ca în R. Moldova 
continare spre Chişinău. Aceasta ne va Rusia- Belarus, o himeră politică, acum să se ia atitudine faţă de aceste experimente  Ion Hadârcă, deputat 
permite efectuarea unui pas important  spre încearcă să pună sub semnul îndoielii noua de exterminare. Preşedintele Academiei de 
securizarea spaţiului energetic. Suntem coa l i ţ i e  ş i  să  o  a tace  la  Cur tea  în Parlamentul Ştiinţe a Moldovei, Jucenko, genetician, 
acceptaţi ca subiect al spaţiului energetic unic Constituţională. Într-o conferinţă de presă am protejatul lui Bodiul, făcea experimente în Republicii Moldova european şi acest lucru ne va  permite să arătat  faptul că această instituţie juridică nu urma cărora au apărut mari ferme de animale, 
intrăm într-un sistem unic economic şi de are, între prerogativele sale, dezbaterea livezi şi vii uriaşe, unde se concretizau 
comunicare, în stare să impulsioneze viaţa acordurilor politice. Este un caz flagrant de experimente distrugătoare pentru sănătatea 
economică, socială şi politică. injustiţie, însă până la urmă credem că va fi omului. Jucenko a fost demis şi una dintre 

- Este greu  astăzi, în Republica Moldova, rezolvată şi această problemă.sintezele acestei etape este discursul meu la 
a fi de dreapta şi proeuropean? Ce dificultăţi - Ce întreprinde AIE, în varianta sa nouă, Plenara Uniunii Scriitorilor despre rolul 
întâmpinaţi? pentru a contracara deficitul de imagine, pe scriitorului în educaţia patriotică, cu 

- Nu este uşor, pentru că aceste crize, care-l are orice formaţiune aflată la putere în utilizarea citatelor din liderii politici de 
scandaluri au frizat cotele şi limitele totalei perioade de criză, faţă de acţiunile opoziţiei  în atunci, era o sinteză a ceea ce urma să 
neîncrederi şi ne-au costat mult să refacem vederea alegerilor din noiembrie anul viitor?realizăm în domeniul literaturii, istoriei, 
imaginea coaliţiei de dreapta. Pentru a salva - Denumirea corectă a noii alianţe este protejarea monumentelor, renaşterea bisericii 
valorile europene şi proromâneşti aici, în Coaliţia Proeuropeană, care doreşte să şi credinţei naţionale, pământul şi agricultura 
Republica Moldova, nu poţi fi decât de prelungească perioada alegerilor până în etc.Toate acestea au culminat cu Marea 
dreapta. A fi de dreapta se identifică cu vocaţia primăvara anului 2015, pentru a avea timp să Adunare Naţională din august 1989.

I.L. Popovici: Sunteţi  angajat în activităţi de intelectual. Nu trebuie să fii politician, dar finalizăm unele proiecte importante. Dorim - Astăzi, având în vedere preocupările Dvs 
din mai multe domenii, aveţi 48 de ani de când cei care şi-au asumat această responsabilitate până atunci să se realizeze o îmbunătăţire multiple, aveţi timp pe care să-l consacraţi 
aţi debutat în literatură şi şi 26 de când activaţi trebuie să-şi ducă crucea până la capăt. Nu ne- semnificativă a calităţii vieţii, continuarea literaturii? Care este situaţia literaturii în 
în politică. Vă rugăm să ne spuneţi care este a fost niciodată uşor, dar când vom vedea reformelor  şi implementarea unor proiecte Republica Moldova?
domeniul care consideraţi că vă reprezintă cel concretizarea în rezultate reale a acestor economice împreună cu parteneri europeni. - Putem afirma că astăzi este o altă faţă a 
mai bine? eforturi, lucrurile se vor schimba. E foarte Este imperios necesară reforma profundă literaturii române  din Basarabia, diferită de 

Ion Hadârcă: Din mai 1987 se împlinesc 26 important ca fraţii noştri de peste Prut să nu a domeniului justiţiei, lucru accentuat şi de cea de până  la etapa renaşterii naţionale. Au 
de ani de când Uniunea Scriitorilor a început uite de noi şi să ne dea semne de încurajare. omologii europeni. Fundamentarea justiţiei pe fost valorificaţi clasicii literaturii române, 
lupta cu nomenclatura comunistă, debarcând - Aţi fondat şi aţi fost primul preşedinte al baze noi, accentuată şi de cei din vest, va duce avem cercetători  care au pus în valoare 
conducerea uniunii de creaţie pusă de putere, Frontului Popular Creştin, care a avut un rol la o îndepărtare a sa de politic, de cercurile tezaurizarea acestor valori. Recent a apărut 
precum era cutuma sovietică impusă de determinant în trezirea conştiinţei de neam a economico-oligarhice. S-au văzut abateri în Dicţionarul Enciclopedic Eminescu, operă 
nomenclatură,  inclusiv s-a realizat  românilor din Republica Moldova. Există vreo activitatea procuraturii, Consiliului Naţional fundamentală a lui Mihai Cimpoi, la 
debarcarea conducerii publicaţiilor literare, formaţiune politică în Basarabia de astăzi  care Anticorupţie şi Curţii Constituţionale. Dacă împlinirea vârstei de  70 de ani, iar eu am avut 
de asemenea numite de Partidul Comunist,  să continue idealurile Frontului Popular vom reuşi o reformă profundă a justiţiei, atunci bucuria de a rosti discursul inaugural la acest 
iar Uniunea Scriitorilor a devenit autonomă şi Creştin? cetăţeanul simplu va fi încrezător că-şi va eveniment. Iurie Colesnic, prin volumul său 
s-a declanşat procesul de emancipare a - Frontul Popular Creştin şi-a îndeplinit putea apăra drepturile şi încrederea sa în Basarabia necunoscută, a impulsionat 
gândirii şi simţirii naţionale. rolul istoric. Însă, din păcate, au fost şi multe conducerea statului va creşte.cercetările în domeniul istoriei literare. Pavel 

Am fost ales secretar al Uniunii surprize neplăcute. Lipsa unei strategii de - Domnule Ion Hadârcă, vă mulţumim şi vă Balmuş a valorificat în mod străucit operele 
Scriitorilor, alături de Mihai Cimpoi şi Ion integrare a noastră şi indiferenţa clasei dorim împlinirea tuturor acestor deziderate!lui Constantin Stere şi  Bogdan Petriceicu 
Constantin Ciobanu, s-a format un colegiu politice româneşti  în 1990  au condus la Hasdeu. 
revoluţionar din care făceau parte Gh. irosirea unor şanse mari pe care le-a avut Putem vorbi de etape de succes în procesul Consemnat de I.L. POPOVICI
Malarciuc, Serafim Saka, Leonida Lari, neamul românesc. de sincronizare cu literatura română 
Nicolae Dabija, Ion Vatamanu.Ce-i interesant contemporană. Au apărut reviste, publicaţii 
e faptul că pe lângă subiectul reabilitării unor noi, unele  dintre ele susţinute de Institutul 
nume precum Constantin Stere, reeditarea Cultural Român:Viaţa Basarabiei, Clipa 
operei integrale a lui Eminescu sau a siderală, Contrafort. S-a liberalizat  şi s-a 
scriitorilor deportaţi , cărora li s-au pierdut eliberat de complexe presa periodică. 
urmele în Gulag - Curecheru, Luţcan - Excesele, ca în orice literatură, sunt prezente 
reabilitarea operei lui Nicolae Costenco, a în  această perioadă de tranziţie. Suntem 
izbucnit, a fost o explozie a curajului de a prezenţi la activităţile culturale din spaţiul 
aborda şi subiecte de altă natură. S-au pus românesc şi de peste vechile  hotare. La 
temeliile mişcării ecologiste, pentru că ne Bookfest „Dicţionarul de sinonime” editat de 
confruntam cu un experiment de exterminare, Unibas şi  Dicţionarul Enciclopedic 
prin aplicarea unor tehnologii de chimizare, Eminescu, al academicianului Cimpoi, au 
de extindere a unor culturi străine pământului, avut un real succes. Editurile Prut, Litera 
precum tutunul. Era moda unor livezi gigant, Internaţional, Cartier sunt cotate ca fiind 
la Tiraspol era o livadă uriaşă legată de printre cele mai bune din arealul de vorbire a 
numele lui Lenin, unde, datorită substanţelor limbii române. Atlasul zoologic este o apariţie 
chimice, nu zbura nici pasărea şi nici albina. editorială unicală în spaţiul românesc, 
În perioada aceea funcţiona şi avea mulţi cuprinde peste 600 de specii de vietăţi şi a fost 
studenţi o facultate de defectologie pentru lansat cu succes recent, de Ziua Mediului.
copii retardaţi din cauza chimizării excesive. - Republica Moldova are un examen 

Unul dintre primele articole, „Pământul, hotărâtor la toamnă, în vederea angajării sale 

„Astăzi este o altă faţă 
a literaturii române în Basarabia”
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POEME DE DIMINEAȚĂ

Noapte de noapte întemeiez
numărătoarea de stele
ca pe un cântec de adormit 
nesomnul.

Bătrânul meu înger
își smulge din aripi ultima 

pană
și mă denunță-n memorii 
la cancelaria muzelor.

TRECĂTOR   ca și cum ai veniNumăra-vor tigvele lipsă, 
Cârtește – poate, pe bune – în verdele ierbii de dimineață.  gurile rele, 
cum că seduc poezia Așa treci: apoi vor hrăni pe ceilalți, 
cu fărâme de pâine în palme. rău de adâncuri, greu de ÎN VEGHI

bătând memoria pământ, În zori vânătoarea-i ratată. Ceasul care îmbrățișa-va ca pe o falsă monedă incertitudinea urmelor –
viața cu moartea pe muchia unui sens expirat.  încercuitPleoapele-mi înflăcărate ticăie greu și el.

șterg aceste cerneluri Ci jertfei fi-va triumful precum albatrosulși scriu o altă metaforă. Atât de aproape aștepți pulberii roșii în crugul negrelor ape 
în veghiîn jocul bastarzilor străzii? caută cerul. 
să sune deșteptarea,

OAMENII ROȘII Tu pâinea și sarea-ndărăt Ci nu pregeta
ci pietrele-s seci – să le dai cu prisos, la al treilea cântat al cocoșilor –  Curând veni-vor oamenii roșii cine le-aruncă? – 

cu pâine în unghii de la cântare să-nveți partea ta curat să o treci, (Aprilie 2013, Chișinău)și sare-n buricele deștelor. înțelesul iertării.  ție-ți egal, 

ver s u r i de D u m i tru B Ă L U ȚĂ

înghețat. Sunt convins că, în fundul sufletului, alocuri cu reverberaţii minulesciene. Nu 
și rușilor le-a plăcut insolitul toast – mai ales că, lipsesc poeziile scrise în metru popular Aperto libro
oricum, pe Nichita nu  se putea supăra nimeni. (Baladă), cu referire directă la Mioriţa şi 
Din 1833 și până în decembrie 1982, Doină. Poetul este un hermeneut, nu lipsit de o 

Eminescu enciclopedic. Tudor Arghezi Coloșenco urmărește pas cu pas clipele vieții anume auto-ironie faţă de accesul său la marile 
spunea, cu mare convingere, că trebuie „să se poetului, încheiată la Spitalul de Urgență culturi antice, greacă şi latină: La ce-mi slujeşte 
vorbească despre Eminescu mai des și cu atât Floreasca, unde avea să moară în criză limba latinească/ Neînţeleasă gloatelor 
mai des e o datorie. El e doar unul din ctitori și hepatică. Medicul îl întreabă: „Respirați mai barbare/ Şi pentru ce ştiinţa elinească/ O 
ziditori. De ce să fim reticenți? E mai mare ca bine?” Nichita răspunde: „Respir. Respir”. Au învăţai cu ochii-n lumînare?// Hidos şi slab, 
toți”.  Poetul – continuă autorul Cuvintelor fost ultimele sale cuvinte. Necuvinte? pocit şi fără nume/ Cum să găsesc eu dragoste 
potrivite – „a rămas în ochii posterității”, O carte remarcabilă. (R.S.) în lume? Mai mult apolinic decît dionisiac, 
poezia lui „e de mari voluptăți vizionare”. El capabil să atragă ataraxia cotidiană, ieşirea din 
respecta trecutul „cu totul din cale afară”, doar contingent, Gh. Badea apare ca o voce lirică 
pentru asta putând fi considerat „poetul distinctă în peisajul literar autohton, atîta timp Sub semnul lui Solonneamului românesc”. Eminescu a îmbogățit și cât este un purtător al „şoaptei divine”, „un fel 

1969, se referă probabil la volumul de proză În înnobilat limba română cum nimeni n-a făcut-o                                                    de glas tainic” după cum afirma Platon. Poezia, 
bătaia soarelui (1967), cu care a debutat până la el, în textele eminesciene sunt SUB SEMNUL LUI SOLON este o această “fiică a uimirii”,  cum o denumeau 
Stelian Baboi. Extragem o frază memorabilă: „argumente pentru convergența dintre geniul antologie de versuri (din volumele: Din anticii, declanşează nebănuite resorturi în 
„Printr-un travaliu îndelung inspirat de lui și homo mensura”. moarte, de uitare şi iubire, Editura Alfa, Iaşi, sufletul autorului, dar poate cel mai reverberant 
transcendență, o suferință de schimnic în Opera i-a fost mereu citită și recitită. 2002, Nu se nasc gânduri sub cerul senin, Alfa,  este acela al poeziei de esenţă religioasă. Nu 
inspirație și un efort stilistic demne de Orfeu, Fiecare poet de marcă, din generații și etape 2002, 10 Decastihuri, Editura Junimea, 2002, trebuie să uităm faptul că limbajul poetic, atâta 
Stelian Baboi ne dăruie o epopee esențială a diferite (Bacovia, Blaga, Arghezi, Barbu, Iubire şi viermi, Editura Sf. Mina, 2002,  Zece timp cât ia în posesie realul, se supune la 
vieții omului nemuritor, mai presus de Stănescu, Sorescu și atâția alții) s-a raportat la cântece din crâşmă şi alte poeme, Alfa,  2003), diferite interpretări, chiar dacă „Orice 
evenimente, istorie și lighioane”. Cuvintele geniul eminescian în mod creativ, plecând de la a omului de cultură clasică şi teologică, interpretare simbolică nu va fi niciodată cea 
noastre sunt de prisos. Să-i cinstim și să-i temeinicia ideatică pe care a lăsat-o  moștenire scriitorul şi traducătorul Gheorghe Badea. definitivă”, cum  afirmă Umberto Eco. 
amintim, măcar din când în cănd, pe cei cel ce a fost „modelul absolut în toate”. Criticul Moartea, uitarea, iubirea, timpul, natura, În volumul Iubire şi viermi predomină 
dispăruți dintre noi.şi istoricul literar Mihai Cimpoi, după ce a copilăria, divinitatea par a fi temele sale poeziile de esenţă religioasă, autorul 

Nicolae BUSUIOC scris, în special, despre Eminescu ca poet al fundamentale. interpretând preceptele biblice şi prelucrând şi 
ființei, vine acum cu un proiect excepțional – O poezie a anotimpurilor este un posibil unele motive în poeme precum: Proorocul, 
Dicționar enciclopedic Mihai Eminescu (Ed. corespondent şi echivalent al vîrstei poetului, Iuda, Plinitu-s-a vremea!, Sîntem urmaşii 
Gunivas, 2013). cu fireşti accente pillatiene: Şi iată vine Sfîntului Andrei, Singur, Stăpîne, aştept, Trăiască Lenin!

Dicționarul – punct central de atracție al toamna, vor fi salcîmii goi,/ De roade încărcate Mărginită-I lumea, Doamne, Psalm, etc.: 
recentului Salon internațional de carte de la trec carele cu boi,/ Spre zări pierdute cîrduri de “Poezia este un mod de a lua viaţa de gât” 
Chișinău – este o lucrare cuprinzătoare, care Cartea lui  Mircea Coloșenco intitulată cam păsări călătoare/ Duc dorurile noastre lipsite concluziona Robert Frost şi numai astfel poate 
pornește de la biografia poetului și ajunge la didactic „Viața și opera lui  Nichita Stănescu” a de hotare... (Şi iată vine toamna). fi interpretat  volumul Zece cîntece din crîşmă 
mitul care îl însoţeşte. fost editată la Ploiești și-și propune să parcurgă Zădărnicia iubirii, sub soarele de toamnă, şi alte poeme, stând sub semnul  lui Serghei 

Eugen Simion spunea că este „o lucrare întreg itinerariul biografic al lui Nichita transferă ecouri din poezia Soarele de Zaharia Esenin: Aşteaptă-mă în crîşma de-astă vară/ 
primejdios de vastă, îndrăzneață”, noi am mai Stănescu, excursul fiind însoțit de precizări Stancu, ce-i drept din timpul verii, faţă de Să-ţi spun că te iubesc la fel de mult,/ Să-mi adăuga că este excepțională și că a apărut la bibliografice mai mult decât necesare – și-i toamna preferată a lui Gh. Badea: De spui că n-ai uitat (ţi-e dor de mine)/ Şi timp, când unii zelatori și detractori de serviciu mare păcat că drumul atât de obstruat al cărții în pretutindeni vîntul cu barca mă alungă/ Iar 

dragostea s-o luăm de la-nceput. (Aşteaptă-mă fac încă mult zgomot. România nu îngăduie prezența acestui op în soarele de toamnă nu poate să m-ajungă;/La 
în crîşma de-astă vară). Sau: Mai mult decît pe Pentru limpezirea minții și scăderea fiece librărie. Cartea e atât de bogată în detalii fel de trist ca mine se pierde spre apus,/ 
tine doar crîşma o iubesc,/ Amantă fără moarte înverșunării lor le recomandăm cu căldură încât de întrebi cum și de unde au putut fi Înconjurat de moarte, cu cîntecul nespus./ Nici 
şi pururea fidelă.(Distih) această enciclopedie, care  dă contur adunate toate amănunțimile privind familia el, ca altădată, de undeva n-aşteaptă/ O pasăre 

À la manière de...Bacovia cuprinde trei fabulosului „cerc eminescian”, cel care poetului, începând tocmai de la 1833, anul să vină de doruri însetată...(Baltă) În unele 
poezii care recreează vidul sufletesc, un reprezintă spiritul românesc în cel mai înalt nașterii străbunicului patern Matei Stănescu, poezii Gh. Badea versifică, eminescian (O, mi 
univers cenuşiu, sumbru, dar cu rezonanţă grad. proprietarul unui mărunt atelier de confecționat amor)  pe tema iubirii şi a dorului: Cîntările de 

Schiţe şi nuvele. La Tipo Moldova, în melancolică aparte: Mă-ntorc iubito, acasă/ aba/dimie într-o mahala a Ploieștilor. flaut/ Pierdute-s în trecut,/ Nu voi să le mai 
colecția Opera omnia, au apărut Schițe și Acelaşi sau altul – nu ştiu -,/ Bolnav, urîtul m-Într-un toast rostit cu prilejul „Zilelor caut/ căci a murit demult... Sau: Şi ce tristă e 
nuvele de Stelian Baboi, scriitorul plecat dintre apasă/ În trenul de noapte tîrziu.// Tăcere e literaturii (desigur!) sovietice” la Chișinău, iubirea!/ Luna-i sus cu alte vreri,/ Iar morarul 
noi  în anul 2004. Volumul este un prilej de Nichita a lămurit în câteva vorbe și-n totul şi rece,/ Doar cîntecul tău îl aştept,/ singur lîngă/ Moara măcinînd dureri... Iubita 
rememorare a celui care s-a impus prin câteva inconfundabilul stil propriu destinul mamei, Fantoma din ochi mă petrece/ Şi n-am apare ca o necunoscută purtând în ochi „flacăra 
romane, eseuri și piese de teatru, asupra cărora Tatiana Cereaciukina: „Trăiască Vladimir Ilici deşertului”: Din zori şi pînă-n seară pace n-am/ decoraţii pe piept…(Bacău). Sau: Sub cerul 
critica literară s-a pronunțat elogios. În Lenin, care a săvârșit Marea Revoluție Şi ziua-ntreagă mi-o petrec sperînd/ Că seara- pătat de leşie/ Absent este sufletul meu./ 
deschidere, ne atrage atenția un text al lui Ioan Socialistă din Octombrie; care revoluție a mi va aduce vreun balsam/ Să-mi vindec trupu- Ascultă în noaptea pustie:/ Sunt trageri, 
Petru Culianu, filosoful și scriitorul căruia i s-a speriat-o pe maică-mea, rusoaică de viță n doruri aşteptînd... Un imn barbar cîntă iubito,-n Bacău…”(Poligon), amintind de 
curmat, brutal, viaţa în împrejurări rămase nobilă, nevoită să fugă în România; taică-meu, bărbatul/ de moarte, de uitare şi iubire... sunt faptul că atât poetul cât şi recenzentul s-au 
neelucidate şi după peste două decenii. Scurtul român, s-a căsătorit cu maică-mea, după care s- versuri în care Gh. Badea încearcă să explice ce întâlnit într-o concentrare militară la Bacău.
preambul, pe care îl putem considera un a născut Nichita Stănescu. Trăiască Vladimir se poate întâmpla  „post amorem nihil”, 
document de mare valoare, scris în luna august Ilici Lenin!” Unii au aplaudat, mulți  au neuitând să-i închine iubitei romanţe, pe Constantin MĂNUŢĂ

mențiuni critice

Născut la 8 noiembrie 1948 în localitatea Sârma, R. Moldova, locuiește la Chișinău și Brașov. 

Absolvent al Colegiului de Arte, secția teatru, or. Soroca (1967) și al Academiei de Drept din 

Harkov, Ukraina (1975). Regizor de teatru popular, funcționar public, avocat. Membru al 

Uniunii Scriitorilor din R. Moldova. Autor al volumele de poezii: La masa lui Brâncuşi 

(Chișinău, 2004); Faţa din oglindă (Chișinău, 2006); Linia limită (Chișinău, 2008); Sensul 

circumferinţei (Chișinău, 2009), Refugiu în a fi (București, 2011). Prezent în Almanahuhul 

Cultural al  Asociaţiei Culturale Agata Grigorescu Bacovia, (Mizil, Prahova), edițiile 2008 și 

2013; Dicționarul Scriitorilor Români din Basarabia, (Chișinău), edițiile 2007 și 2010; 

Dicționarul Scriitorilor Români de azi din România, Basaraia, Bucovina de Nord, Banatul 

Sârbesc, Europa Occidentală, Israei și America (Iași, 2011); Antologia Cartea Poeziei – 2011 

(Chișinău, 2011); Antologia de proză și poezii pentru copii în macedoneană și aromână 

Svetulki od monista – Scântilushi di mărdzilushi (Scopje, 2012); Antologia bilingvă (româno-

engleză) de poezie română modernă Testament , de Daniel Ioniță (București, 2012).  Deține 

premii și mențiuni literare.



cronica veche 9

CRONICA LITERELOR

Îndeobşte, istoria literaturii române se şi a doua, că Nicolae Labiş a fost adus la cu braţe cârligate.//Dar tot atunci – şi-acum încearcă şi reuşeşte în parte să fie un sprijin 
mîndreşte cu păgubosul har de a deplasa din consfătuirea de la Iaşi, în 10 noiembrie 1950, de îmi amintesc/Că sângele-mi svâcnea ca apa-n principial venit din partea presei literare 
spaţiul evenimentelor importante, repere către poetul Dragoş Vicol şi abia în ultima zi, în v a d , / C â n d  a m  v ă z u t  p e - a f i ş  centra le  pentru  munca redacţ ie i  ş i  
cronologice precise în cîte o poiană mai plenul consfătuirii, tînărul poet de la Fălticeni muncitoresc /Cuvânt de fontă fiartă: colaboratorilor revistei noastre”.
înmiresmată, cum se întîmplă cu debutul îşi citeşte poezia Fii dârz şi luptă, Nicolae!, Stalingrad//Iar Stalingradul raza şi-a Cei vizaţi în Critica şi autocritica din „Iaşul 
şcolerului cernăuţean M. G. Eminoviciu, poezie pe care cei din redacţia „Iaşul nou” i-o mânat/Să treacă ţări zburând şi mări Nou” nu lasă garda jos şi în nr. 227, vineri, 9 
împins din ziua de 15 / 27 ianuarie 1866, cînd vor tipări în nr. 8, decembrie 1950. Dar cine înnot…/Ostaşii stalinişti au săgetat/Fascismul f e b r u a r i e  1 9 5 1 ,  p .  2 ,  a l  r e v i s t e i  
apare tipărită oda închinată răposatului bagă mîna în foc să jure că almanahul ieşean cu argaţi şi cruci cu tot.//Şi colivia-n formă de „Contemporanul”, vîntură replica Îngâmfare în 
profesoriu Aron Pumnul în broşura apare chiar în decembrie 1950? coroană/A fost răpusă-n grele bătălii…/Căci loc de autocritică! Pe marginea unui 
Lăcrămiorele învăţăceilor gimnasiaşti den au trimis-o OAMENI NOUI în goană,/După Foarte sigur pe asemenea date, Mircea „răspuns” al redacţiei „Iaşului Nou”, cu 
Cernăuţi, pentru a glosa că poetul M. nazism, la dracu' pe pustii.//Eşti tânără, ai Coloşenco glosează sec: «1950 decembrie. următorul incipit: «În viaţa noastră literară a 
Eminescu a publicat prima poezie, De-aş avea, doar trei ani, dar faptă/Se leagănă în spicu-ţi Debut absolut: Fii dârz şi luptă, Nicolae! („Iaşul avut loc recent o manifestare îngrijorătoare. Ne 
în revista „Familia” de la Pesta, în februarie pârguit;/Spre Cincinal păşeşti pe cale Nou”, II, 8), poezie reluată în altă variantă în referim la „răspunsul” plin de îngâmfare şi 
1866. Din care pricină avem asemenea d r e a p t ă / C u  t o t  p o p o r u l  m u n c i i ,  martie 1951)» (4), fără a invoca titulatura mulţumire de sine prin care a reacţionat 
preferinţă e greu de lămurit. înfrăţit.//Partidul poartă-n frunte facla publicaţiei cu pricina şi nici prin ce diferă redacţia almanahului literar „Iaşul Nou” la 

vie…/Ai oameni mulţi şi harnici, pe Tot aşa şi cu un poet din  mijlocul de veac varianta …marţiană. Şi acest fapt pare a fi recenzia acestei publicaţii în nr. 213 (din 5 
ales…/Iubito, ia buchet de bucurie,/Din inima-XX, cînd debutul lui „Nicolae Labiş, UTM-ist important, întrucît abia peste două luni şi Noiembrie 1950) al „Contemporanului” 
mi de U.T.M.-ist cules!... (7)de la Cernaclul literar din Fălticeni”, e înţinat în jumătate redacţia suceveană tipăreşte acelaşi („Iaşul Nou”, nr. 8, p. 98 şi urm.)»

Almanahul „Iaşul Nou”, nr. 8, decembrie 1950, „îndemn revoluţionar”…, scris parcă de un alt Ceea ce înseamnă că aceasta este una dintre Ca să încheie ameninţător: «Toate acestea 
cu poezia Fii dârz şi luptă, Nicolae!, fără a se Labiş, cu oarecari tăieturi şi retuşuri stilistice. cele două poezii trimise de N. Labiş pentru dovedesc că redacţia „Iaşului Nou”, în loc de a 
întreba oarecine dacă, într-adevăr, publicaţia de Dar cum îşi permitea redacţia suceveană să dea almanahul literar preconizat a se tipări la aplica metoda criticii şi autocriticii, singură în 
la Iaşi vede lumina tiparului şi ochii cititorilor lecţii de poetică literaţilor de la Iaşi? Suceava de ziua Republicii. A doua poezie măsură să asigure creşterea muncii, a alunecat 
în ceasul imprimat în caseta editorială. trebuie să fi fost Fii dârz şi luptă, Nicolae! De La 12 ianuarie 1951, Nicolae Labiş pe panta extrem de periculoasă a îngâmfării şi 

unde putem bănui că mai degrabă drepturile de Cercetătorul Ion Bălu, care alcătuieşte o înseamnă pe foaia de gardă a unei proaspete mulţumirii de sine. Insuccesul ultimului număr 
autor îi veneau în 12 ianuarie 1951 de la monografie despre viaţa şi opera lui Nicolae achiziţii făcute în Fălticeni: „A fost o zi al almanahului trebuie să fie considerat în acest 

Labiş, aprecia momentul debutului: „Cu sens, ca un grav avertisment. Filiala din Iaşi a 
seriozitate, adolescentul îşi pregătea debutul şi, Uniunii Scriitorilor şi redacţia almanahului au 
spre sfîrşitul aceleiaşi luni [decembrie 1950], datoria de a-şi analiza în adâncime lipsurile şi 
realizează o sinteză între poezia văzută ca de a lua măsuri de îndreptare grabnice şi 
mijloc de autoexprimare şi poezia pusă în eficace. Aşa zisul „răspuns” publicat de „Iaşul 
slujba revoluţiei. Rodul acestei fuziuni a fost Nou” trebuie privit cu multă seriozitate, el 
poema  Fii dîrz şi luptă, Nicolae!, citită la trebuie considerat ca o manifestare 
Consfătuirea tinerilor scriitori de la Iaşi [… primejdioasă care nu are ce căuta în viaţa 
citat Vâltori… îmbujorat.”] noastră literară.» (8)

Sub voce monografistul adaugă trimiterea: Semnează Mihai Novicov, Secretar al 
„Lupta poporului”, IV nr. 1058, 12 martie Uniunii Scriitorilor din R. P. R.
1951, p. 2. În decembrie 1950, Nicolae Labiş a Urmează o descindere a lui Mihai Novicov 
debutat cu o poezie cu acest titlu în „Iaşul nou”, în Iaşi, cîteva şedinţe stas cu cenaclul literar „A. 
II, nr. 8, decembrie 1950, p. 8-11 […]Textul din Suceava, decît de la Bucureşti, unde se afla Toma” din fosta capitală moldavă, cu minunată, ziua când, prima dată, am primit bani 
„Iaşul nou” lasă impresia că redacţia a administraţia almanahului „Iaşul Nou”. colaboratorii Almanahului „Iaşul Nou” şi cu câştigaţi de mine trudind peniţa… Din aceşti 
combinat poemele într-o singură piesă. Aşa se redacţia acestuia.bani am cumpărat cartea de faţă, N. L.” (5) Oricum, lucrurile nu se opresc aici, pentru 
explică de ce poetul republică, în martie 1951, că în nr. 8, din decembrie 1950, redacţia Concret, ulterior, nu s-a înregistrat nici un De unde veneau aceşti bani cîştigaţi 
poezia în forma iniţială (1).”  „ I a ş u l u i  N o u ”  d ă  u n  r ă s p u n s  strop de combativitate în almanahul ieşan, ci „trudind peniţa”, de la Iaşi ori de la Suceava? 

Explicaţia este facilă, pentru că în fapt „contrarevoluţionar” criticilor vînturate de doar un ritual slugarnic, pentru că „În sectorul Este o întrebare cît se poate de serioasă pentru 
lucrurile s-au petrecut ceva mai complicat. revista „Contemporanul” la început de Versuri şi Proză o parte a conţinutului este axat că, dacă paralele erau trimise de la Iaşi, atunci 
Spre sfîrşitul anului 1950, probabil înainte sau noiembrie 1950 şi publicaţia ieşană e blocată la pe tema celei de a 50-a aniversări a primului debutul tînărului poet trebuie bătut în cuie în 
imediat după Consfătuirea scriitorilor tineri din mantinelă. Adică, nici în cotidianul „Lupta nostru erou al muncii socialiste, tov. Gh. „dulcele tîrg al Ieşilor”, iar dacă veneau de la 
Moldova, s-a propus alcătuirea unui almanah Moldovei” din Iaşi, nici în „Lupta poporului” Gheoghiu-Dej. În versurile lor, Georgeta Suceava, debutul utemistului de la Fălticeni 
literar şi la Suceava, după cum apărea unul la din regiunea Suceava, nici în vreo publicaţie Sauciuc, în poemul Daruri, şi Sandu Faur în trebuie priponit în… Bucovina.
Cluj şi altul la Iaşi. bucureşteană nu găsim menţiunea că Spre noi victorii, aduc mărturia dragostei Însă ce carte a cumpărat debutantul 

Dintr-o scrisoare către un prieten  Costică, Almanahul „Iaşul Nou” nr. 8, decembrie 1950, oamenilor muncii pentru îndrumătorul-erou”, procopsit cu drepturi de autor şi cîţi leuţi încasa 
a intrat în casele abonaţilor, în chioşcurile de scandând obedient: „Cu Dej la cârmă, din 5 decembrie 1950, Nicolae Labiş dă mai Nicolae Labiş pentru cea dintîi poezie tipărită? 
ziare sau în bibliotecile din R. P. R. în luna neclintit, / Spre ţărmul tot mai însorit…” şi multe amănunte – „Mâine e ziua mea. Tot mâine Amănuntul fiind totuşi important pentru 
decembrie 1950 sau în luna ianuarie 1951. întronînd în literatura română constanta poetică interesul unui copil faţă de opul respectiv. Care am teză la limba română. Trebuie să învăţ, nu 
Altfel spus, a văzut lumina tiparului şi a primit a cîrmaciului înveşnicit în osanale rodnice în nu este altul decît volumul Mihai Eminescu, glumă. Mulţumesc pentru urările pe care mi le-
bun pentru difuzare!!! toate regimurile politice.Studii şi conferinţe cu prilejul sărbătoririi a ai trimis. […] Acum vreo două săptămâni am 

Întrucît cei de la „Contemporanul”, precum În acest context … retardat apare 100 de ani de la naşterea poetului, Editura fost trimis la Iaşi, la o consfătuire a scriitorilor 
din staful celei dintîi reviste comuniste din Almanahul „Iaşul Nou”, nr. 8, decembrie 1950, pentru Literatură şi Artă a Uniunii Scriitorilor din Moldova.[…] Am mai fost odată la 
România, apărute în 1881 la Iaşi, se simt cu poezia lui Nicolae Labiş, Fii dârz şi luptă, din R. P. R., [Bucureşti,]  1950, 188 p., în care Câmpulung. Sunt bine primit şi aşa-i de frumos. 
ofensaţi de răspunsul decembrist al ieşenilor şi Nicolae!: Peste munţi şi steiuri, roată,/  semnau: Mihail Sadoveanu,  Eminescu, p. 3-8; La 30 Dec. apare un almanah. O să am şi eu 
dau o replică hotărîtă în nr. din 9  februarie Toamna a ţesut măiastră/O catrinţă-Eugen Jebeleanu, Tragismul vieţii lui Eminescu ceva publicaţii (două poezii). Am uitat să-ţi 
1951, fapt din care deducem că Almanahul mpestriţată./Sus, pe-ntinderea albastră,//Val-– rezultat al condiţiilor sociale, p. 9-31;  N. spun: din Iaşi m-am întors plin de cărţi. […] – şi 
„Iaşul Nou” a fost scos în lumină abia la vârtej goneşte norul/Svârlind picuri în Moraru, Epoca lui Eminescu şi literatura lui, p. 

înţelegem că utemistul din Fălticeni îşi încerca începutul lunii februarie 1951 şi, după o lectură fereastră./Rătăceşte călătorul/Întuneric e pe 33-58; Mihai Beniuc, Eminescu, poet al 
vîrtos debutul publicistic. rapidă şi vigilentă, conducerea Uniunii maluri,/Muge Bistriţa din valuri.//Mâine! o poporului, p. 59-78; G. Călinescu, Eminescu 

Vasile Ghe. Popa, profesorul său de la liceul Scriitorilor din R. P. R., care veghea, cenzura şi albă zi, ca porumbelul…/Vâltori de foc pe făuritor al limbii literare, p. 79-91; Maria 
din Fălticeni, făcea ulterior observaţii dure la finanţa din capitala ţării toate publicaţiile stăvilar va fi drapelul./Argint, uzina-şi va sticli Banuş, Natura şi dragostea în poezia lui 
cartea Moartea unui poet, de Gheorghe satelit din provincie, a dat undă verde, însă cu oţelul.//Iar Bistriţa, centralei în artere,/ I-o Eminescu, p. 93-108; Ion Vitner, Locul lui 
Tomozei: „La pagina 86 ni se vorbeşte de apostrofa critică de rigoare. Meteahna naşte zeci de mii de mânji putere//Şi-atunci Eminescu în literatura română, p. 109-138; J. 
debutul lui Labiş. Ar fi debutat în 1950 la ziarul îndrumărilor partinice se poate observa şi în Partidul îţi va da, prin fire,/Şi-n casa ta lumină, Popper, „Criticilor mei” şi concepţiile despre 
„Zori noi”. Dar ziarul nu se chema  „Zori noi”, articolul despre Almanahul literar din Cluj, fericire.//Te văd scriind la fizică-n odaie./Eşti artă ale lui Mihai Eminescu, p. 151-188. (BAR 
ci „Lupta poporului”. În acest ziar ce apărea la publicat în „Contemporanul”, nr. 198, vineri, un elev fruntaş, măi Nicolae, // Spre muncă şi – I 217 334)

21 iulie 1950, p. 2. ştiinţă avântat,/ Doar ai carnet de U.T.M.-ist, Suceava (24 km de Fălticeni) a publicat în acel Explicaţia o aflăm din facsimila prezentată 
înflăcărat./Hai, vin, tovarăşe, alăturea de Destul că în august 1950, se ţinuse la an primele sale poezii: Am încrestat pe-o poartă de Mircea Coloşenco (6), însă mai trebuie 
mine,/Să cucerim zări noi, de bine Bucureşti o consfătuire a tinerilor scriitori din precizat că volumul consacrat centenarului de stejar şi Fii dârz şi luptă, Nicolae! Ultima 
pline.//Priveşte! Soarele-i pe cer, hai să-l întreaga ţară, cu excepţia celor din Moldova, naşterii lui Eminescu, de format A5 (18,5 x 13 poezie i-a fost publicată şi de „Iaşul nou”, în nr. 
ajungem. /Înflăcărate raze noui să-i  pentru care se va rezerva o întrunire separată la cm), 190 p., costa doar 90 (nouăzeci) de lei, 8 / 1950. Deci anul 1950 este anul debutului 
smulgem.//Învaţă mai cu râvnă, Nicolae,/Să Iaşi, programată pentru luna noiembrie 1950. ceea ce ne îndreptăţeşte să bănuim că suma sucevean şi ieşean. În anul următor va publica 
ştii motorul până-n măruntaie!//Atomicii vor Pînă la asemenea festin, „Contemporanul” face întreagă primită de elevul Labiş Nicolae, în prima sa poezie în „Viaţa românească” la 
viaţa să ne sfarme,//Istoria s-o ferece cu o analiză a publicaţiei „Iaşul Nou”, nr. 3-5 şi 5-acea „zi minunată”, va fi fost de cel mult 100 de Bucureşti. Aş dori să se reţină un lucru: atât 
arme.//Dar tu, tu vei fi mâine inginer./Şi lângă 6 din 1950, într-un articol similar cu cel despre lei. Salariul învăţătorului Labiş Eugen era pe debutul sucevean şi ieşean cât şi debutul 
tine, ochi-tăciuni şi cer,//Prietena ta dragă, almanahul clujenilor, ca să nu spunem însăilat atunci vreo 250 de lei pe lună.bucureştean au avut loc pe când Labiş era elev la 
Mădălina/Priveşte! Arde mai vârtos pe aceleaşi şabloane, tipărit în nr. 213, Peste cele de mai sus, ar mai fi încă o Liceul „Nicu Gane” din Fălticeni (2)”. lumina./Pe schele noi, pe schele de baraj/Pe duminică, 5 noiembrie 1950, doar cu cinci zile problemă: poezia cu care debutează  „Labiş Peste întrebarea: Unde se va fi rătăcit Bistriţa, la chei, pe la Bicaz.//Măi, U.T.M.-ist, înainte de consfătuirea de la Iaşi.Nicolae, UTM-ist” în „Lupta poporului”, poezia Am încrestat pe-o poartă de stejar, măi! Să vezi tu viaţă/Când jar de glorie-ţi va După consumarea consfătuirii din 10-12 Suceava, an IV, nr. 1036, duminică, 31 nepomenită de Mircea Coloşenco, în Nicolae râde-n faţă;//Când vom îmbrăţişa focos noiembrie, în nr. 8, decembrie 1950, „Iaşul decembrie 1950, p. 2, se întitula: Republicii Labiş (1935-1956) Bibliografie, Editura turbina/La trântă voinicească cu lumina,/Vei Nou” deschide o partiţie împăciuitoare, Populare Române: Era iarnă grea; plesneau Fundaţiei Culturale Libra, Bucureşti, 2005, spune cu vârtej de râu în glas:/ – Spre „Critica şi autocritica” (p. 98-101), unde de ger/Şi pietre şi ciolane îngheţate./Se trebuie de observat că Fii dârz şi luptă, Comunism, făcut-am înc-un pas!//Ştii, grea e răspunde atacului din revista centrală prin profilau pe ziduri sau pe cer/Doar negre cruci Nicolae! se tipăreşte mai întîi în „Iaşul Nou”, munca-n faţă ce te-aşteaptă, / Dar mergi pe articolul Cu privire la 

decembrie 1950, şi mai apoi, totuşi cu mari calea muncii, cale dreaptă;//Partidul muncii recenzia asupra „Iaşului 
diferenţe, în „Lupta poporului” de la Suceava, te-a crescut; şi bine-i/Că nu-n zădar sorbi n o u ” ,  p u b l i c a t ă  î n  
care, în fapt, apărea la…Cîmpulung sclipetul  luminii//Din Kremlin, STALIN vede „Contemporanul”, nr. 213 
Moldovenesc. străduinţa/Şi-ţi spune: – „E aproape din 5 noiembrie 1950, sub 

Gheorghe Tomozei, atît de prob în destule biruinţa.”/Din Wall-Street îţi vor moartea semnătura lui Florin Ignat în 
amănunte privitoare la viaţa şi opera căpcăunii,/ Vor sânge Forestall-ii şi nebunii.// legătură cu nr. 3-4 şi 5-6 din 
prietenului său Nicolae Labiş, face menţiunea: Dar nu pot să înşele iar popoare,/Nu pot să-almanahul „Iaşul nou”, cu 
«Publicată în „Iaşul literar”, poezia Fii dîrz şi ntunece al vieţii soare,//Nu pot să-mbrace precizarea că „a fost prelucrat 
luptă, Nicolae! – care încă nu anunţă nimic lumea-n negre straie;/Te-nalţă dârz şi luptă, în redacţia noastră” şi cu 
deosebit – îi aduce lui Labiş invitarea la o primă Nicolae! (9) spăşenia că: „Deşi tardivă – la 
consfătuire a tinerilor scriitori din Moldova.» (continuare în pag. 23)data publicării apăruse şi nr. 7 
(3), unde se impun două corecţii: una, că revista al almanahului – recenzia Ion FILIPCIUCmoldavă se intitula „Iaşul nou”, iar nu „literar”, 

NICOLAE LABIŞ, 

Î N T R - U N 
D E B U T N Ă C L Ă I T
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Deosebit de incitant, volumul proaspăt apărut al prozatorului 
Dan Perşa (Viaţa continuă, Editura Europress Group, Bucureşti 
2013) ilustrează seducător ceea ce Ioana Pârvulescu numea 
„nevoia romancierului de a trăi mai multe vieţi deodată”, 
necesitatea de a răsuci multiple fire narative într-o urzeală 
fascinantă, în care complicaţiile şi complicităţile îl ţin pe lector 
captiv în faţa sau în interiorul spectacolului hermeneutic. mereu ceva de oferit. Un astfel de om, mereu neschimbat, e C h i p u r i l e  s e  p o t  

Dorinţa firească de ordonare a impresiilor cititorului se imaginea enorm mărită a părţii bune din noi.) ori augmentând î m p r u m u t a ,  p o t  f i  
loveşte din start de efervescenţa şi nerăbdarea existenţială a până la deformarea omenescului (madam Dragobete: o sută depozitate în firide, pot 
personajelor, şi, în egală măsură, de caracterul iniţiatic al douăzeci de ocale, sâni de afrodită africană, pântec de deveni invizibile ori,  
textului, ce răstoarnă elemente cunoscute, propunând o alt fel de elefănteasă, miros de băbească acrită). dimpotrivă, supraprezenţe 
relaţie: în cărţi nu intră decât umbrele, umbre ale minţii noastre, Alteori, pasajele descriptive par să înghită totul, cu un puternice: managerul,  
ce nu vorbesc decât despre o parte a ceea ce se crede că e cel fastuos sentiment al amplificării, făcând din cititor un prizonier servitorul, omuleţul de 
care scrie şi nu vorbesc nimic despre alţii. necondiţionat al unui rai fructifer: cireşe pârgoviţe, de era ebonită, neguţătorul de 

Romanul stă sub semnul poruncii Creează un personaj!, iar primăvară, pomuşoară, agudă, măceşe, la vreme de vară şi să te labirinturi, Homer, Crăiasa 
acestea, personajele, poartă ca un sigiliu dorinţe, frustrări, ţii, în toamnele târzii: parmene, renete, ionatane, nucşoară, pere Zăpezii şi a Poeziei, Nero, 
nereuşite, triumfuri, jubilaţii, exasperări, disperări, într-un harbuzeşti, crăieşti şi popeşti, bergamote, scoroambe, perje, Sfântul Ilie, Traian şi 
proces de esenţializare în care moartea, bătălie crâncenă şi goldane, struguraşi, un harbuz cât graţia divină..., ori călător D e c e b a l ,  p a p a g a l u l  
sfâşietoare, şi viaţa îşi arogă, succesiv, supremaţia. într-o idealizată ţară a poveştilor: o planetă micuţă, micuţă, Rumineţ, corbul, fecioara, 

Balanţa e indecisă, cu victorii care creează zone incomode: fiindcă, mi-am dat seama, se zbârcise şi se scofâlcise, deşi fusese Drac-Zmăos,  poporul  
moare şi trupul, maldăr de carne, piere şi spiritul, amestec de odată neîntrecut de mare. Acum semăna cu un bostan, ce din nevrednic, puii de harpii, 
credinţă, uimire şi iubire, însă logica trecerii e zdruncinată, pricina uscăciunii se strânsese şi crăpase. Sărmana de ea! Aşchiuţă – Aghiuţă sau 
protagoniştii se sustrag perisabilităţii, migrând într-o lume a Poveştile vin de pe Pământ, ... de acolo veneau până aici şi eroii altor lumi literare, 
neresemnării: am creat un personaj care se metamorfozează, ale umpleau lumea noastră, care era mare şi frumoasă. Dar acum suprafeţe ale reflexiei eului, 
cărui experienţe existenţiale se permută singure, pentru că nu oamenilor nu le mai arde de poveşti. Sunt prea ocupaţi. ciudăţenie a mării, omul cu 
sunt într-o carte, ci în memoria pe care o poţi modifica a unui Inventarul cromatic al întregului volum demonstrează o o pasăre neagră pe umăr: Limba mi-e o larvă şi mâna o cădelniţă. 
computer, şi astfel ai reuşit să salvezi lumea. acuitate, o sensibilitate vizuală neobişnuită a autorului. Culorile Inima e un sul de ceară şi sufletul o flacără. Eu sunt un trup de 

În vreme ce personajele fragile, dedublate, multiplicate îşi sunt elementele magice ale lumilor locuite de personaje, sau, nea primăvăratică şi soaţa mi-e o frezie.
caută potenţialităţi regeneratoare, timpul pare exilat într-o altă mai exact, spaţiile cuprind alte spaţii (visul, mişcarea spiritului, Elidarea semnelor de punctuaţie din acea parte a cărţii care 
dimensiune, în care trecutul şi viitorul sunt doar descurajante punţile pe care le are cu stelele cosmosului în care trăieşte, şi cuprinde Poveştile lui Liviu Levant e o altă provocare auctorială; 
rădăcini şi tulpini, căci coroana frunzoasă a clipei s-a uscat. curgerea continuă a textului dizolvă angoase şi disipează bariere, 
Singura consistenţă o are timpul real, cel al fecundităţii infinite. curge întocmai ca muzica, îl poţi face să nu se termine niciodată, 

Nediluate, motive esenţiale cer cititorului un fin concretizându-se adesea în urme ale căderii: dureri, abis, 
antrenament intelectual pentru a reuşi o decodificare a zăgazuri, paralizii, cosmos mort, armata Golemului, iar 
configuraţiilor interioare: jocul, fundătura, labirintul, pânza de mântuirea vine, paradoxal, din fascinaţia labirintului: labirintul 
păianjen, licorna, taurul, jocul de şah (o mai veche obsesie a e apotropaic, e un exorcism, e un univers domestic prin care ne 
autorului...), sfeşnicul cu lumânări, vasul-fantomă, Leviatanul, separăm de forţele răului. Dacă m-aş afla singur într-o insulă, 
călătoria fantastică, visul, căderea, scrisoarea, micşorarea, mi-aş face o casă şi aş desena lângă uşă un labirint. Aşa, toţi 
macheta şi planul, miturile vechi, asezonate cu o percepţie duşmanii mei s-ar rătăci. Şi pentru că labirintul e cosmosul, e 
proaspătă (... puţin Faust cu piper, puţin Don Quijote cu ghimber cerul, e lumea, aş simţi că fac parte din cosmos, în care aş trăi ca care este encefalul unui alt uriaş, poate al Autorului, dar nu şi puţin Don Juan ardeiat, Bruno cu ciuperci mâncat de-un în casa mea... Dar, în zilele noastre gândul labirintului provoacă cred, care şi el trăieşte în encefalul unui înger sau al unui ciupercar, sau Galileo Galilei cu hrean, ori Einstein cu şofran, nelinişte, pentru că ne-am rupt de cosmos...arhanghel şi tot aşa la nesfârşit, lumi cuprinse în lumi şi oameni miturile oficiale ale lumii noastre, despre cum s-a tras omul din Materia primă a scrisului e supusă şi ea unui proces de cuprinşi în oameni), aşa cum buzunarul lui Miron Licurici maimuţă, înfeudate de put a holeră şi înghiţite cu noduri de 

idealizare (dincolo de cuvinte stă Logosul, dar multe cărţi sunt adăposteşte un cortegiu întreg de chipuri fantastice: în faţă cu un popoarele creştinătăţii...), pentru a aminti doar câteva elemente 
mincinoase), transmutând alchimic, prin împlinirea iubirii, străuş cu chivără şi paloş, apoi un cârd de ştime ce ce se ale unei scenografii puternic personalizate.
efemerul în nume: numele luat de la ea nu era un nume rostit, ci hârjonesc, o drăgaică bosumflată, trei soboli sobri, un ţânţar Prioritară pentru Dan Perşa pare să fie recunoaşterea puterii 
doar un nume ce exista în toată fiinţarea, ca substanţă a primului ţanţoş, o stahie ceremonioasă, Agerul Pământului, o dipsidă cuvântului, singura armă împotriva morţii; astfel, el băsneşte, 
om, ştiut prin simţ şi nicidecum ca o cunoaştere tăiată de singuratică, câţiva sfredeluşi, Tândală şi Păcală cărând cu scorneşte, născoceşte, năluceşte, oficiind o liturghie a creaţiei, 
schisma gândurilor, incapabile să cuprindă întregul – broboane rândul un sac de nuci, o moroaică înghiţită de un negru în care rostirea e întotdeauna verticală, chiar dacă e petrecută 
de infatigabile şiruri de zale. zgripţoraş, Andilandi, Zburătorul şi Statu Palmă Barbă Cot, o printre buzele ştirbite de pătimiri şi dorinţe: Cuvintele, da, ele 

O parte integrantă şi importantă a strategiei auctoriale o samcă tristă, o dihanie îmbufnată, zece bicentauri şi-o herghelie sunt totul, frumoasa coifăriţă şi întreaga reflecţie, mugurele 
de duhuri. constituie selectarea vocabularului, care, în volumul de faţă, domesticit al memoriei şi înzecitele eforturi de a rezista ca o 

Ele, culorile, trasează hărţi într-o geografie a frumosului, adună mostre din straturi extrem de diferite ale limbii, conferind  convergenţă a fibrelor de materie ce-şi întind dârele în tot 
sunt semne ale punerii în rost, ale disponibilităţii increatului de a textului o supleţe ludică, dar, în egală măsură, şi un finisaj universul – înşelătorie atroce, invenţie a unui diavol ce nici 
deveni, a fiinţa, a căpăta consistenţă şi formă, conştiinţă şi viitor: preţios; astfel, regăsim în aceeaşi pagină arhaisme şi măcar nu există, căci nimic tandru sau duşmănos, loial ori 
Ţii minte magia culorilor care întâia dată s-au deschis în neologisme, termeni de specialitate din varii domenii, un univers pizmaş, nu se destăinuie în nesfârşirea apatică a lumii, decât 
petalele unor litere înflorite chemându-ne către zborul lor de al cuvintelor, enigmatic şi fascinant: bucvariu, azbuche, zăloage, numai în egolatria noastră, început de realitate, de materie 
pasăre mare cât jumătate de stea ? Bruma lor lipicioasă a unit naftiu, bavardaj, lărmuire, flenduri, cârmâziu, aeroglisor, obiectivă a subiectivităţii, fiindcă afară e doar cosmică 
depărtările noastre într-un singur simbol: atât de departe de fireturi, pardos, voltaj, ţâr, tabac, electroni de valenţă, holercă, indolenţă, vid inexpresiv, în irealul cărora construim nălucirile 
unde venim şi atât de departe unde ne ducem. şumeneală, ciubeică, respiritualizare, zidite în fraze lungi, ample sinelui.

Romanul uzează din plin de tehnicile suspansului, rupturile litanii şi psalmodii.Personajele sunt stăpânite de puternice dorinţe de 
de ritm reconfigurând mereu o nouă matrice iniţiatică. Sentinţe Romanul lui Dan Perşa configurează o cale de posibilă confesiune; amintirile trebuie scormonite şi scoase la iveală din 
şi definiţii (ironia e o creaţie spirituală – nu se poate naşte decât trecere între viaţă şi moarte, între personaj şi persoană, între fantasma lumii pentru uz personal – memoria, într-o luptă 
între oameni care se cunosc bine şi care s-au împărtăşit din ficţiunea literară şi concretul existenţei, între realităţi suprapuse continuă împotriva opacizării spiritului. Miron Licurici, 
valori culturale similare), asocieri total neaşteptate (în venele şi asimilante, dintre cantitate şi calitate, o încercare de resurecţie Prietenul din copilărie şi din totdeauna, e doar pretextul unei 
şefului intrau catifele, mătase de Kaşmir, balsam de Smirna şi şi transfigurare: spiritul îşi trage sevele dintr-o cunoaştere logici narative personale, cu instanţe ale povestirii 
vorba bunului samaritean), analiza, diagnoze şi prognoze indefinită. În tot ce cunoaştem calitativ, spiritul moare. Cu o interşanjabile, cu un discurs modern, strălucitor, cu o unitate 
asupra propriului eu (ce sunt, ştiu, sunt fiinţă a lăuntrului meu, deosebită sensibilitate artistică, autorul ne oferă soluţia unei stilistică aparent fisurată, toate, strategii subtile de organizare a 
dar s-a aglutinat pe el reverberaţia demonică a existenţelor cetăţi personale, un turn de veghe într-o bătălie perpetuă cu  textului sub forma unui fractal automultiplicant.
sterile, a unei ţări insomniace şi patrii pământeşti slute, iar în el rătăcirea eternă: oamenii sunt asemenea cărţilor aşezate într-un Descrierile sfarmă şi ele firul cauzalităţilor şi efectelor, 
s-au înfipt, înşurubate, disperarea şi espergersia), toate raft de bibliotecă. Ei fuzionează într-o lume, a cărui văzduh e portretizând chipuri luminoase (acelaşi Miron Licurici, om bun, 
reasamblează răspântii ale operei, concepută ca aglutinare de Logosul, pe care nevăzându-l, trăiesc păcăliţi de aparenţele cuminte şi pur, pe care să îl poată iubi, fără ca el să ceară vreun 
spaţii şi măşti. materiei...lucru în schimb, un om care nu trezeşte invidii în nimeni, care are 
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hippie

lumile tale au ziduri care tremură la 
atingere
şi geamuri fumurii cu fluturi uscaţi prinşi 
în pânze pe interior
în aerul acela miros de litere arse
şi de ţigări ruseşti 

de acolo îţi trimiţi spre mine braţele lungi 
drumul am fost cei mai buni părinţi din lumecu inele pe fiecare
vocea ei rămasă mult în spate parcă îmi deget în parte
şoptea aproape de urechepipăindu-mi oasele între care te îngropi în şoaptă
mâna ei rămânea încă mult caldă peste ca într-un pământ fierbinte pe care uite 
mâna meacade o ploaie torenţială tăcerile mele articulându-se în pieptul tău
era de ajuns cât să îmi ţin mult singură cât timp pe la marginea fiinţei mele albinele din gura mea traversând în gura 
echilibrulies aburi ca după o goană nebună printre ta
dar acum îmi simt umerii tot mai miciflori de câmp în flăcări creierul meu pierde vise
toate rochiile îmi dezvelesc pieptul toţi un bărbat mă vizitează în fiecare seară
iubiţii mă trimit desculţă în ploaie stă la marginea patului şi mă priveştevisez uneori la o noapte de vară când despre cuvinte acopăr ferestrele ziua ca să ţin mai mult îmi urmăreşte pieptul ridicându-se ne vom furişa spre mare pe vârfuri
visele în aerul acesta coborându-selăsând în urma noastră o pădure arzândam văzut cuvintele tale coborându-mi de în mine doarme un copil cu inima mea în cu asta se retrage în pielea luicând rochia mea topindu-se va urma linia pe frunte până la călcâie braţe de fiecare dată  mai tandrumângâierilor talemereu mai pricepute dezbrăcând tot mai şi ţipă când îl las prea mult pe întunericcând trupurile vor pâlpâi incandescent mult

aşa i se macină nopţileizbindu-se uşor de valurirămânând în urmă fire fără izolaţie
copiii noştri caută în neştire până dă de un trup caldca nişte corăbii de hârtie lansate pe apă de am văzut cuvântul iubesc formându-se în 

umblă gol prin mintea mea merge pe mâna unui copilmintea ta
copiii noştri din împletirea firească a liniile din palmă alergând uneori până pe marginile buzelor
lucrurilor doar în şoaptănoaptea aceea ne va împleti pentru rămânând blocat acolo ca într-o centură 
se vor naştetotdeaunade siguranţă
în dimineţi întunecate în care copacii vor într-un nod marinăresc iubirea cineva acoloam văzut cuvintele tale ridicându-se şi 
ţipaaruncându-ne pe o scenă slab luminatăumblând în picioare prin mine
şi prin ramurile lor se vor deschide flori unde ne vom decoji unul altuia măştile se întâmplă să mă gândesc la tineîn forme atât de diferite înotând  
cerşind destine cu mâini care mângâie şi ca şi cum ai decoji pereţii de vopsea şi toate primăverile să mi se trezească sub agăţându-se de fiecare slăbiciune a mea
leagănă până ajungi la cărămizi piele  am văzut cuvintele tale îngenunchiate 
pe copiii noştri îi vom elibera în lumeapoi
iar ei vor creşte departe de noine vom ascunde o vreme când nu eşti, trupul meu e o plajă părăsităîmi stăteau la marginile patului
îşi vor schimba numele şi îi vom între vise cineva îmi vorbeşte despre cei care nu se le priveam în ochi şi
recunoaşteîntârziindu-ne dimineţile printre gene mai întorc nici măcar în viseşchiopătând se întorceau în tine 
după ochii care fac să se prăbuşească încurcate cineva îmi aprinde o ţigarăstrecurându-se printre dinţi
toate zidurilepână când lumea aceasta va avea ceva să îmi leagă ochii şi îmi astupă urechilele legănai în pansamente îmbibate în 
după poemele înscrise pe încheieturi ca ne oferetăcere eu stau cu inima răsturnată spre adâncuri
nişte semne din naşterepână atunci ne mulţumim cu ţigări şi şi rămâneam mult timp nemângâiată traversez oameni prin pasaje secrete
după mersul prin lumeciocolată şi ritmul pulsurilor noastre când de fapt nimic mai mult nu îţi ceream în urma mea se împart cămăşi de forţă
le vom urmări uşurinţa cu care urcă şi potrivindu-se pe întuneric viaţa mi se adună sub unghii
coboarădesparte în silabe cuvântul aşteptare respir prin răni şi pieptul mi se deschide
în oamenişi acolo mă vei găsi ca să îşi verse tot întunericulcopilul
cum se adună toţi în jurul lor ca în jurul 
focului despre ceea ce nu se vedestau în camera mea de trei zilechocolate & cigarettes şi se încălzesc pentru o viaţă întreagă doar învaţă să sapi mai adânce linişte şi frig ca în biserici
privindu-i între ploi, sub aripidin când în când îmi vine mama la uşă

pentru că de la tine începe totul copiii noştri vor umbla goi şi îşi vor preţui măcar cât să înţelegi că nu sunt decât un îi aud bătăile inimii ca nişte clopote îmi 
şi se termină în pânzele albe ale viselor rănile copilvorbeşte despre vindecaremele prin ele vor privi în ochi viaţa fără teamă care vorbeşte cu glas de femeieca şi cum mi-ar spune că peste noapte vor coase-mi pe umeri cuvintele care să mă ei vor iubi de mici întunericul şi mergând  înflori copaciiţină la suprafaţă spre apuscând aici a rămas atâta iarnăcând din adâncuri se vor întâlni şi se vor ţine de mână Premiul revistei „Cronica Veche” - mă minte ca atunci când mă învăţa să atâtea mâini scheletice se întind vor plânge pentru prima oară de fericire Festivalul Naţional „Rezonanţe merg pe bicicletăşi nu mai ştiu cine sunt şi mai ales pentru şi când îşi vor aminti de noi vor spune că udeştene”, mai 2013mă sprijinea o vreme apoi îmi dădea cine

ver s u r i de A lex an d ra N E GR U Născută la Suceava, pe  21 august 1993. Studentă a Universităţii „Ştefan cel Mare” 
Suceava. Premiul 2 şi Premiul 3 - Festivalul judeţean „Nichita în luna lui Marte”; Premiul 
revistei „Bucovina Literară”; Premiul revistei „Timpul”; Premiul 2 – Festivalul Naţional 
„Nicolae Labiş”; Premiul 3- Festivalul Naţional „Vasile Lucaciu”; Marele Premiu - 
Festivalul Naţional „Lucian Blaga”; Marele premiu - Festivalul Naţional „George 
Ţărnea”; Premiul 2 şi premiul revistei „Cronica Veche” - Festivalul Naţional „Rezonanţe 
udeştene”, mai 2013.
Prezenţă inconfundabilă, puternică, luminoasă. Ochi mari, în care încape toată mirarea 
pământului. Mână sigură, neşovăielnică. Zbateri, ascunderi şi reveniri. Taine la vedere, 
întuneric, pulsaţiile iubirii devoratoare. Arşiţa părăsirii. Scrisul, eliberare şi cărămidă a 
fiinţării. Poetul şi lumea, cămaşa de forţă a gândului... (M.G.)

(Râşca – Suceava) şi Mario Castro Navarrete Dany-Madlen Zărnescu şi Aurelian Antal, au ,,Ursei şi piatra fermecată”, care au întregit 
(Chile) au fost laureaţi ai secţiunii Premiile putut fi admirate pe simeze. Câştigătorul din noutăţile de la Geea.Teii eminescieni 
Eminescu ,,Teiul de Aur” şi ,,Teiul de Argint” ale acest an la Colecţii&Colecţionari a fost Petru Deschisă cu vibranta laudatio pentru 
Editurii Geea, acestora adăugându-li-se  premii Suciu, din Turda. Diploma şi medalia ,,Teiul de Micaela Ghiţescu, sărbătoarea Premiilor în floare la Botoşani speciale în domenii marcate, de asemenea, de Argint” au răsplătit în acest caz, cum am aflat din Eminescu s-a încheiat tot cu o privire plină de 
personalitatea lui Eminescu. Dacă strict legat de laudatio lui Nicolae Cornaci, secretar al respect, de emoţie şi dragoste, pentru această 

  Teii eminescieni, mai exact premiile ,,Teiul de Eminescu, în ceea ce o priveşte pe Micaela Societăţii Numismatice Române – secţia mare Doamnă a Literelor Româneşti, 
Aur” şi ,,Teiul de Argint”, instituţia creată  la Ghiţescu putem să aducem în prim-plan, dintre Botoşani, personalele consacrate lui Eminescu, amfitrioana dorindu-i ca mireasma ,,Teilor” de la 
Botoşani de scriitoarea, ziarista şi editoarea altele,  splendida ediţie bilingvă româno- dar şi colecţia specializată pe cărţi poştale care Botoşani să-şi aştearnă  dulceaţa mângâietoare 
Elena Condrei, au înflorit pe 15 iunie 2013 portugheză ,,Poezii/Poesias” şi ,,Cam es reproduc lucrări grafice semnate de Leonard peste aceea inspirată şi  păstrată în suflet din 
pentru a douăsprezecea oară (de data aceasta şi Salmen şi inspirate de opera poetică a clipa în care i-a putut zări în floare la transferul &Eminescu” - Libra, Bucureşti, 2000 (pe care le-
cu sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Luceafărului. dintr-o închisoare la  alta, în timpul detenţiei sale a îngrijit), pentru Ioan Ţicalo au pledat în faţa 
Botoşani). Decernarea lor a avut loc la Galeriile În domeniul  Biblioteconomiei, Diploma şi politice. Micaela Ghiţescu, cu tinereţea sa juriului (alcătuit din Dragoş Pătraşcu, Augustin 
de Artă ,,Geea”, în spaţiul din centrul istoric al medalia ,,Teiul de Argint” au răsplătit-o pe invincibilă, dincolo de aura melancoliei pentru Eden, Constantin Tofan, Vasilian Doboş, 
municipiului, cunoscut sub numele de Cetatea. Rozalia Barta, bibliotecar la Biblioteca timpul care trece,  a acordat autografe pe Grigore Ilisei, Mihai Cornaci şi Elena Condrei) 

Într-o atmosferă de sărbătoare, încununată Universităţii din Oradea, autoare a unor studii volumul Între uitare şi memorie (Humanitas, cele trei volume dedicate creaţiei Poetului: 
de mierea miresmei florilor de tei, Elena Condrei precum ,,Afişul: Importanţă, tradiţie şi viitor. 2012). Au susţinut reuşita acestei festivităţi – al ,,Poetica instrumentelor muzicale în poezia 
a vorbit despre destinul şi cărţile marii Colecţia de afişe Mihai Eminescu a Bibliotecii cărei suflet a fost „Doamna ,,Teilor”, Elena eminesciană”, ,,Mihai Eminescu – Poetul 
traducătoare şi eseiste, Micaela Ghiţescu, Universităţii din Oradea”. Cărţile lansate la Condrei –  monahia Elena Simionovici, neamului românesc” şi ,,Dor… în concepţia lui 
redactor-şef al publicaţiei ,,Memoria – revista actuala ediţie au aparţinut,  previzibil, colecţiei autoarea celor mai cunoscute cărţi despre Eminescu” (toate apărute la Biblioteca 
gândirii arestate”.Prezenţa sa  a ridicat la cea mai biobibliografice Eminescu nestins a Premiilor Mănăstirea Voroneţ, scriitoarea  Lucia Olaru ,,Mioriţa”, Câmpulung-Bucovina, în 2006, 2009 
înaltă altitudine intelectuală şi emoţională Eminescu ,,Teiul de Aur” şi ,,Teiul de Argint” ale Nenati, pictoriţa Dany-Madlen Zărnescu, din şi, respectiv, 2012). Diploma şi medalia ,,Teiul 
ceremonia din acest an, Micaelei Ghiţescu Editurii Geea –  ,,Veşnicia iubirii şi naturii Bacău (laureate ale ediţiilor precedente), de Aur” au revenit, la Arte Vizuale,  pictoriţei 
conferindu-i-se  Diploma în rang de Excelenţă şi eminesciene în medalistică” – Interviu cu Mihai poetesele Maria Baciu şi Mihaela Grădinariu, Liliana Gonceariuc, din Iaşi, şi tot un ieşean, 
medalia ,,Teiul de Aur”, pentru ansamblul unei C.V. Cornaci şi  ,,Eminescu – trăitor şi dincolo de actorul (şi colecţionarul) Constantin Adam, alţi Nicolai Mihăilă, a fost distins cu Diploma şi 
opere exemplare prin calitate, moralitate şi prin nefiinţă” – Interviuri cu Gheorghe Vasiliu, intelectuali din Botoşani şi din întreaga ţară.,,Teiul de Argint”. Lucrările lor, ca şi ale 
contribuţia adusă la cunoaşterea şi consolidarea amândouă semnate de Elena Condrei, ca şi şi invitaţilor Valeriu Gonceariuc şi Victor Foca şi 
prestigiului României. Scriitorii Ioan Ţicalo volumele de proză ,,Comoara din cenuşă” şi ale unor laureaţi ai ediţiilor precedente, precum Doina CERNICA

õ
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CRONICA LITERELOR

STERIAN VICOL: POEZIA, DINCOLO DE INEFABIL, DE ARDERI, TREBUIE SĂ SE FACĂ VĂZUTĂ, AUZITĂ, NECESARĂ CA DORINȚĂ 
ÎMPĂRTĂȘITĂ  SATUL MEU NU AVEA APĂ, DAR AVEA MAREA DE GRÂU ÎN CARE NE SCĂLDAM, NE ROSTOGOLEAM CA SĂ CREȘTEM, SĂ 
SĂRIM ÎN APA ADOLESCENȚEI EU SUNT AL MOLDOVEI DE JOS, SILABISITĂ MIRIFIC CEL PUȚIN PRIN COPILĂRIE 

 SCOT REVISTA „PORTO FRANCO” APROAPE SINGUR-SINGUREL

●

●

●

AUREL BRUMĂ: u acceptăm oxidarea memoriei imediate, universală, cei pe care nu i-am trădat în semnul de teroare. La noi vinurile din nisip sunt 
din biografiile de intersecție temporală, este prezente. Uităm că alături de noi este un mare respectul binemeritat din adolescență și până formidabile. În 1905, la o expoziție de vinuri 
prietenul Sterian Vicol. Doar ochii și respirația profesor de matematică, un recunoscut mare când va fi.  din Paris, a fost premiat un vin din nisip, de la 
ne separă, doar privirea din adânc și cuvintele constructor de case sau de nave. Iar Sterian - Statistică: 16 cărți semnate Sterian Vicol. Țuțcani.Vin aspru. Sec. Dumnezeiesc.
rostite-nerostite ne adună din deriva trecerii Vicol, cărturarul și scriitorul care este, se - 17. 16 de poezie și aceasta, a - Mi-aduc aminte de un medic de la Vaslui. 
anilor. Și-l așez între noi, descânt de frică de împotrivește, sturion în mers împotriva șaptesprezecea, de proză... Se ocupa de acupuncură. Fusese chiar în Kitai, 
singurătate, pe un alt creator, aflat pe mâneca curentului, și spune clar nu, nu avem voie să - ...Și care a primit un binemeritat premiu al să adâncească cunoștințele. Iar acela, că nu 
stângă a Tuțcanilor genitori lui Sterian și îl uităm să-i așezăm în această imensă Bibliotecă Filialei Iaşi a Uniunii Scriitorilor în 2012. Dar mai este, l-a secerat șoseaua, îmi povestea de o 
probozesc din nebunia lui cu importante a Memoriei Colective pe cei care înnobilează mă întorc spre Strada Morilor și deschid cărțile plantă, pare-mi-se obligeană, iar planta aceea 
ctitoriri de bine comunitar. Și zic, dragă duhul, identitatea românească: Grigore tale. În aparentul alb marginal desecretizez creștea doar în loc de curat și numai între 
prietene Sterian ori Terian, dacă am restaura Hagiu, Hortensia Papadat Bengescu... oameni, locuri, fractalice tempeste ale rândurile de vie. Un fel de gin-seng de-al 
lumea în care trăim prin poeți, adevărurile - Ștefan Petică. Vorbim de o galerie de mari autorului, liniști de colind, pomelnic de nostru, că rădăcina semăna, era ca trupul de 
binelui ar fi mai în lumină, nemaculate de spirite. Dar, trebuie să-ți spun că al doilea reper neamuri dar mai ales, filigranate, profiluri om. Și din uncropul cu obligeană se vindecau 
veneticii care stau sub coaja vechililor de țară. pentru mine, pentru copilăria și adolescența feminine. boli de spaimă. Și tot căutând, fără să știi, 
Poetul, scriitorul depășește, cred eu, mea, după Râpa Zbancului, mama Râpelor dar obligeana, te-ai apropiat de bucuria podgoriei 
supramăsura arhitecților, constructorilor. și mama care m-a legănat în leagăn din grâu... Prima carte, apărută în 1976, prin concurs, și de adâncul de odihnă al licorilor. E parte a 
Rostul poetului nu a fost suficient de bine pipăit - ...din colind... la Editura Eminescu, se numea Harfele trupului poetic numit Sterian Vicol.
de cei din jur. - Aud pe mama din Colind / Nu știu dacă-o grâului. Și bineînțeles că este dedicată - Tatăl meu era un viticultor înrăit în sensul 

- Poetul, poezia... Ce este poetul?... Cred că fi fiind / Icoana lacrimii s-aprind. Da, o baladă părinților mei, Dumitru și Ilinca. A doua carte, cel bun al cuvântului. Nu știu dacă a băut mai 
însuși ținutul unde a văzut lumina zilei își pune cuvenită altei așezări. Acum spuneam de al Corabia seminței, arată că încă nu m-am mult vin decât apă în viața lui de 82 de anișori, 
amprenta pe cel care va fi poet, scriitor. Cel care doilea reper. Acesta este biblioteca din sat. desprins de tărâmul genitor,  de aur, al că era apă puțină acolo. Cu mânuța lui a pus via 
va interpreta fenomenele lumii,  viața celor de-i spuneam ”americană”. Și apropos de 
care vor fi cititorii unor pagini semnate de un americani, când a murit, săracul, că intrase în 
fiu al acelui loc. Și spun asta fiindcă eu, dacă nu letargia aceea ultimă, a deschis ochii și cum 
mă nășteam în ținutul Țuțcanilor, dacă nu deasupra grădinii se bușiseră doi nori, (fulger, 
copilăream pe Râpa Zbancului cu ceilalți de-o tunet), a deschis ochii și a șoptit: Au venit 
seamă și cu vitele, oițele, nu aș fi putut să scriu americanii. Și-ți spun asta fiindcă așteptarea 
ce scriu. E un miracol pentru mine când mă venirii atlantice, asta făcea parte din mitologia 
întorc în satul meu și văd fără să pipăi, și văd la zi, ca o ființă plutind în mentalul colectiv. Un 
chiar dacă nu văd rădăcinile acelea misterioase. duh. De altfel, în romanul meu, există un 
La urma urmei acolo am învățat primele personaj care nu se vede, Glasul, Glasul Satului 
cuvinte despletite prin lanurile de grâu, pentru care e căzut cu fața în sus, ca o broască țestoasă, 
că, pentru mine, lanurile de grâu erau ca o mare. și care, încetul cu încetul putrezește. Și-ți mai 
Satul meu nu avea ape dar avea marea de grâu spun că e jelanie când mă duc în satul meu, 
în care ne scăldam, ne rostogoleam ca să unde toate casele sunt într-o rână, porțile sunt 
creștem, să sărim în apa adolescenței. putrezite, cu lacăte inutile atârnând în rugină și 

Satul era așa, într-un fel de covată enormă, sunt înghițite de Râpa Mare, aia cosmică. Dâră 
un aluat de vieți, cu istorie de pe la o mie patru cosmică. Un enorm sex cosmic care înghite 
sute și ceva iar unul dintre maluri, când ploua, fără să elibereze. Intră vite, cai, că s-au înecat 
era o altfel de mare, valuri de nisip lichid care acolo, e drama unui sat și a unui deal care intră 
acopereau casele și ogrăzile și orătăniile mai unul în altul, se îngroapă unul pe altul.
leneșe. Și malul ăla tot curgea, când avea de - Suprapusă ca imagine, ca parabolă, este 

Acolo am fost cu sfiiciune prin clasa a doua sau copilăriei. Iar Memoria lui Femios, cartea curs, în ciuda orășenilor veniți să măsoare drama atâtor și atâtor sate moldovene și nu 
a treia cu un coleg, Viorel Ghinea se numea, aceasta ultimă, de proză, un roman straturile din ceapa pământului, secretele de numai, care dispar, se scufundă, devin case-
prietenul meu cel mai bun, (s-a dus la facultate, autobiografic, este dedicat bunicilor și ruptură, de viitură, de mare a deșertului de morminte, cimitire. Dealul de nisip al unui timp 
că-i plăcea fizica nucleară), a murit, (și uite că părinților mei. Era de datoria mea să descriu acolo. Iar pământul, cu ei, fără de ei, continua hulpav, absorbind nemeritat biografiile.
parcă am aprins o lumânare), și atunci am citit, prin ce au trecut aceștia în perioada tăvălugului să curgă de-și mutau sătenii casele către nordul - Cred că asta a impresionat juriul în 
între altele, Gaidar și băieții lui, Mesteacănul roșu.cu pădure de salcâm și stejar, ei - creștinii și Memoria lui Femios. Sunt capitole de un 
Alb dar și cărți ale autorilor ruși, scriitori de-a- -Mă-ntorc într-un lan de grâu. Una e să valurile - nohai necredincioși și neîndurători. dramatism fantastic dar real.  Abia îl 
ntregul, iar diferențierea față de ceilalți este treci, să apleci spicele, alta e să fii călare și alta Și, ghicesc întrebarea, nimeni, dar absolut înmormântasem pe tata și-n ziua aceea, după-
obligatorie. Atunci am descoperit marii noștri e să fii în tren. Și cum să rupă ăla din tren un nimeni nu a plecat din spațiu, din comunitate. amiaza, la câteva ore, biserica a fost fulgerată, 
clasici: Sadoveanu, Eminescu și alții, și alții, mac, să-l admire în frumusețea morții sale Se învățaseră parcă să trăiască în stare de trăsnită. Și pentru că tatăl meu era frate de preot 
până la tânărul care și plecase la ceruri, Nicolae timpurii, cum să apuce ăla un spic, să-l necesitate, de urgie. Mai mutau câte un chiler, și protopop, era îngropat mai lângă biserică. 
Labiș. Fac o mărturisire: când am luat Primele frământe până își leapădă în palma ta un grajd, un saivan, le depărtau, reconstruindu- Mai ”în față”, ca să zic așa. Iar lumea a venit cu 
iubiri, când am citit-o și am plâns, și iar am citit semințele, speranța de regenerare sau gustul le, apărându-le de gura nehămesită a mării de lopeți, cu hârlețe, și au aruncat pământul reavăn 
și am plâns și... nu am mai dus-o la bibliotecă. de pâine, pur și simplu. Aceste pagini de nisip. Dar nimeni nu și-a părăsit, din această 

de pe mormântul tatălui, dar și de la alte Am mințit și am spus că am pierdut-o dar o am existență sunt mirosite, citite, predate tot mai cauză, satul strămoșesc.
morminte, pe flăcările bisericii care ardea și a și astăzi acasă, în biblioteca personală. Cartea puțin.- Poate din această încrâncenată, 
ars până-n temelie cu odăjdii, icoane, cu totul. care a fost ținută sub ochi cu mânuțele alea care - Deformație profesională – la mine. Am disperată forță de a supraviețui acolo, poate de 
Apoi, în a treia zi de Paști, când lumea venea cu le aveam. Un copil. Nu pot să nu mi-aduc încredere în copiii care vin de la țară, învață aici și energiile absorbite de Sterian Vicol, cel 
ouă roșii și ce se cuvine morților, după datină, aminte.care, între multe ctitoriri, este și membru carte așa cum, cu aceeași bucurie, urcă într-un 
cimitirul fiind într-o vale, s-au despărțit niște - Cum nici eu nu pot să uit vizita noastră de fondator, apoi conducător de revistă. cireș sau un nuc, au cruciade prin viile străine, 
valuri de pământ și au ieșit deasupra sicriile. Îți acum sumedenie de ani acasă, la poetul Simon - Da. Porto Franco. Un generic care, în își asumă vânătăi, căzături. Copiilor de la oraș, 
dai seama ce era acolo: lume înnebunită, timp, a răzbunat lipsa unui fluviu acasă. Ajarescu. La Hală. Pe Traiană.  Și s-a dus după din nefericire, li se refuză, într-un fel, dreptul de 
c l o p o t e l e ,  t e r o a r e a  n e ș t i u t u l u i ,  a  Revista, acest Porto Franco, este ciudat oarece, iar pe masă, întoarsă, Frații a se simți parte a întregului prin natură, prin 
neîntâmplatului. Preotul a spus că și el a ancorată la malul Dunării unde, din când în Karamazov. Și am răsucit-o din scoarțe. Și am cunoașterea ei. 
păcătuit și că din suma păcatelor se întâmplă ce când, mutăm redacția pe un vapor și între Galați rămas într-o uimirea năucă: tot spațiul de - Li se atenuează șansa metaforei. Sunt 

– Tulcea – Sulina și iarăși Galați ne întoarcem se întâmplă. Iar deasupra tuturor Glasul: margine, din afara textului tipografic, era liberi în nelibertate.
cu un nou număr al revistei. Și să știi că nu mă Pregătiți-vă, oameni, pregătiți-vă! Nu, nu - Repet. Dacă nu mă nășteam acolo unde m-înnegrit de adnotări din creion, litere mici, 
mai satur să privesc, să revin,  să revăd Dunărea atingeam imaginea Apocalipsei, nu. Dar am născut cred că nu aș fi ajuns să scriu. De cuvinte înghesuite, fără respirație de alb. Era 
în locul unde nu mai are nume, unde se varsă în fiecare dintre noi are în sine fragmente de școlit, ca și ceilalți. Dar satul, lumea aceea, acolo, nebănuit, dialogul în timp cu 
Mare, generând un spectacol extraordinar. Să experiențele, așa ceva te atinge, îți schimbă Apocalipsă. Dostoievski. 
vezi cum Dunărea intră, ca o imensă sabie, în viața. Da. Toate cărțile mele de poezie au - Și poate că este un parcurs, o poruncă a - Spunea cineva că scriitorul adevărat este 
trupul Mării care, pacificând-o, o îmbrățișează. rădăcinile acolo, se adapă de la izvoarele acelea Glasului. După 16 cărți de poezie, a citit iar cititorul adevărat devine scriitor uneori. 
Un miracol! din adâncul râpei, din vârf de plop și, de ce nu, șaptesprezecea este un alt fel de poem sau, Iar întâlnirea cu Dostoievski, cu alți mari ruși: 

- Trecem tot mai străini, tot mai celularizați din acel deal plin de nisip, de mister. Un deal altfel spus, doar Poetul putea să atingă starea Tolstoi, Gogol, Turgheniev nu poate să nu 
– o încercare de supraviețuire, un sindrom al care tot curge și nu se mai termină. însemne ceva. Iar la fiecare început de nou an, din cartea de proză, s-o săvârșească.
acesteia, spun unii – uitând de prietenie, de - Poate e mereu un alt deal.în ianuarie, trebuie să recunosc, da, recitesc 
vecinătate, de întrajutorare. Mai grav - Un altul în același. Dar nisipul nu e doar pagini ale marilor scriitori din literatura (continuare în pag. 15)

n împătimit al viului, 

„VIN LA IASI SĂ MĂ REINVENTARIEZ 
ÎN SURPLUSUL DE DUH, DE PRIETENI, DE PRIETENII”

,
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CRONICA MITOLOGII  ●

DUHUL APELOR

În curînd, la Editura Alfa:

Cartea Jijiei – povestea unui râu 
- geografie, istorie, mitologie -  

Antologie de 
Adrian Neculau și Nicolae Turtureanu

În cuprins: Izvoarele  Coordonatele  Spiritul 
locului  Noduri, semne şi ochiuri  Chemarea 
spaţiului fondator Figuri. Excursuri şi evocări, 
povestiri şi poveşti de: Adrian Neculau  Nicolae 
Turtureanu  Octavian Groza  Adrian Viţalaru  
Iulian Pruteanu-Isăcescu Alexandru Zub  
Constantin Corduneanu Marina Mureşanu 
Ionescu Octavian Ionescu Gheorghe Iacob  
Mihai Toma Alecsandru Dumitra Dumitru 
Iacob¤Mihai Dorin  Maria Baciu Viorel Ilişoi 
Alina Scarlat Liviu Antonesei Demostene 
Botez Mircea Rusu Dumitru Murariu Traian 
D.Lazăr Constantin Adam Val Gheorghiu 
Aurelian Antal.

● ● 
● ● 

● 
● 

● ● ● 
●  ●  

●  
 ●  ●  ●  

●  ●  
● ● ● 

●  ●  
● ● ● 

●  ●  ●  

în curând în librării
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CRONICA VECHE

ş i  d e  v o c e a  p r o p r i e i  
conştiinţe, acestea sunt 
fiinţele umane cele mai 
înfricoşate. Ei îşi trăiesc viaţa 
într-o teroare absolută. Nu e 
nevoie ca ei să fie încredinţaţi 
iadului; ei trăiesc deja în iad.” 
(M. Scott Peck, Psihologia 
minciunii, Editura Curtea 
veche, Bucureşti, 2012, p.77) 
Pentru mincinoşi, iadul nu 
este un loc în care nimeresc 
din întâmplare. Aşa cum arăta 
şi M. Scott Peck, ei aleg iadul 
pentru că, în ciuda terorii 
inerente, acolo se simt în 
siguranţă şi cred că aşa le este 
mai uşor. Paradoxul stării 
existenţiale în care se 
p l a s e a z ă  m i n c i n o s u l  
evidenţiază statutul său 
patologic: alege teroarea 
minciunii pentru un presupus 

se trezeşte înconjurat de propriile minciuni ca confort psihic. În plus, statutul de bolnav 
de nişte ziduri dintre care nu mai poate ieşi. mincinosul, spiritual al mincinosului nu derivă din faptul 
Minciuna separă pe mincinos de restul lumii. că a minţit la un moment dat, ci din 
În scurt timp, acesta se vede închis între consecvenţa demonică cu care minte tot un mort 
propriile minciuni precum un mort între timpul, din subtilitatea minciunilor, din 
plăcile de beton ale unui cavou. Pe unde efortul pe care îl face pentru a armoniza de cursă lungă merge, mincinosul îşi poartă mormântul cu minciuni diferite şi din faptul că nu ar 
sine. Nimeni nu-l vede aşa cum este pentru că recunoaşte nici în ruptul capului că ar fi minţit 
el se ascunde mereu; pe nimeni nu poate În dialogul platonician Phaidon (81 a) vreodată. Nu toţi mincinoşii trăiesc teroarea 
întâlni, departe fiind de toţi. Mincinosul este găsim creionată una dintre semnificaţiile izolării datorată înlocuirii realităţii cu 
absolut singur pentru că unicul lucru pe care filosofiei ce ar putea părea şocantă astăzi: propriile minciuni. De pildă, mincinosul 
ştie să-l facă temeinic este să ridice munţi de pregătirea pentru moarte. Asta nu înseamnă psihopat, cea mai periculoasă specie de 
minciuni între el şi ceilalţi. Minciuna tulbură că este filosof cel ce îşi cumpără din vreme mincinos, nu suferă niciodată din cauza 
apele şi aduce confuzie. De aceea mincinoşii, loc de marmură la Eternitatea şi sicriu propriilor minciuni. Manifestând-se în 
chiar neprinşi, provoacă repulsie şi sunt sculptat din stejar cu mânere de bronz. principal prin lipsa de conştiinţă şi empatie 
ocoliţi imediat. Excepţie fac psihopaţii Moartea, în acest caz, trebuie înţeleasă ca vizavi de cei din jur, psihopatia este singura 
autentici, cei care, alături de talentul de a moarte a înclinaţiilor trupeşti: poate fi filosof boală care nu provoacă suferinţe bolnavului, 
minţi fără nici o limită, posedă un şarm doar cel ce luptă cu pasiunile şi constrângerile ci doar celor apropiaţi lui. Ajunşi în fruntea 
irezistibil. trupului şi reuşeşte să se elibereze. Astfel, unei companii sau a chiar a unei ţări, 

Cum apare minciuna? Dintr-un amestec filosoful tinde să fie un fel de mort în viaţă: el psihopaţii scriu pagini negre în economia sau 
de neputinţă, prostie şi viclenie. Minţim doreşte ca, scăpat de rătăcirile şi nesăbuinţele istoria lumii.  Minţind, falsificând, 
atunci când suntem siguri că nu putem fi trupului său, să trăiască doar în lumea manipulând, jefuind cu zâmbetul pe buze, 
prinşi, crezându-i pe cei din jur ignoranţi sau entităţilor inteligibile, în lumea Ideilor mincinosul de cea mai înaltă speţă nu poate 
tembeli; minţim atunci când nu ştim care este zămislite de intelectul Demiurgului. Suprema stabili niciodată relaţii autentice, reale, cu cei 
adevărul, dar ne este ruşine să recunoaştem. înţelepciune ar fi să te pregăteşti mereu să din jur. El nu poate iubi pe cineva, pentru că 
Dar cea mai gravă este situaţia în care cineva mori ca trup şi să renaşti ca spirit pur. A muri mult mai drag îi este Eul său zămislitor de 
minte de dragul minciunii, din plăcere, pentru în viaţă trebuia să fie preţul plătit de filosof  lumi posibile cu iz de bubă coaptă; nu poate 
că s-a învăţat cu minciuna aşa cum se învaţă pentru cunoaşterea adevărului. purta cuiva de grijă, nu poate suferi pentru 
copilul cu ciocolata ieftină de la chioşcul din Sintagma „a fi mort în viaţă” a făcut celalalt. Aşa-zisele sentimente ale unui 
colţ. Astfel, minciuna devine o boală a carieră în spiritualitatea creştină: păcătosul mincinos profesionist sunt comportamente 
spiritului. Mincinosul detestă sinceritatea, înrăit, cel care nici nu se gândeşte că ar fi învăţate prin observarea altora, o mimare 
bunătatea, altruismul. Vede în toate acestea păcătos, cel căruia nici nu-i trece prin cap să intelectual-cognitivă. Cel bolnav de 
semne de slăbiciune şi prostie ale aproapelui se pocăiască şi să se smerească este aidoma minciună nu este capabil să simtă lipsa celui 
pe care nu ezită să le valorifice în favoarea sa. unui mort. Chiar dacă mişcă, se mişcă întru ce se îndepărtează sau dispare cu totul. 
Celalalt este doar o marionetă căreia păcat, sufletul său fiind însetat nu de Lumina Moartea aproapelui este resimţită ca lipsa 
mincinosul încercă să-i lege propriile sfori. aducătore de mântuire a lui Iisus Hristos, ci de unei jucării favorite, a unei păpuşi pe care nu 
Fire teatrală, circar înnăscut, mincinosul zeama dulce a vanităţilor spirituale sau a o mai poate lua în calcul în scenariile sale. 
tinde să vadă constant în ceilalţi simple pasiunilor trupeşti. Este un mort în viaţă atât Mincinosul este mort pentru că nimic din 
instrumente pentru îndeplinirea propriilor savantul care a scris zeci de tomuri, dar jurul lui nu-l mai face să vibreze, să palpite, să 
dorinţe. „Iar în cultura noastră actuală, a te visează la propria statuie, cât şi cel ce crede că se învioreze; nimic nu-l mai fascinează, cu 
folosi de oameni aproape că a ajuns să fie la singurul rost pe lume este să-şi umple excepţia minciunilor sale. 
modă, iar firmele lipsite de scrupule par să pântecul cu bucate de catalog şi să mângâie Inevitabil, orice mincinos o sfârşeşte 
producă averi fără margini” (Martha Stout, trupuri date în pârg. A risipi Lumina inimii pe prost. Aşa cum Narcis ajunge să fie absorbit 
Psihopatul de alături, Editua Trei, Bucureşti, lucruri care nu te conduc clar spre Iisus de propriul chip zărit în luciul apelor, şi 
2010, p.31) promovând în funcţii de înseamnă să mori ca fiinţă spirituală: vei mincinosul ajunge să fie absorbit de mirajul 
conducere maeştri în arta minţitului şi a rămâne mereu despărţit de inima ta, de esenţa toxic al propriilor minciuni. Când le pierde 
manipulării. Minciuna e o mască, mincinosul ta, de sufletul tău divin. Trăieşti ca un zombi, şirul, când nu mai poate restabili o minimă 
fiind cel ce depune eforturi apreciabile în a condus de legi mecanice şi fiziologice. Viu coerenţă, minciunile se prăbuşesc peste 
părea bun, ştiutor şi respectabil. Dar este doar cel ce uită de sine, de pasiunile sale, mincinos îngropându-l definitiv. Acesta e 
bunătatea şi respectabilitatea sunt doar la de dorinţele sale, cel ce îşi scoate mintea din stadiul în care nu mai are public pentru 
nivel de pretenţie, la nivel de dorinţă, pentru trup şi îl urmează din iubire pe Iisus. minciunile sale. Dacă filosoful antic accepta 
care mincinosul nu este dispus să facă vreun Credinţa mea este că un mort în viaţă este moartea celor trupeşti de dragul adevărului, 
efort consistent. şi mincinosul. Şi nu neapărat pentru că mincinosul se sinucide din dragoste pentru 

Minciuna este o deghizare, un consum minciuna este în tradiţia creştină un păcat ce minciună. Pe crucea oricărui mincinos ar 
ieftin pentru cel ce pretinde că este, fără să fie, închide poarta Cerurilor. Minciuna este o trebui să scrie: „Aici odihneşte cel ce atât de 
ceva. O cravată furată dintr-un magazin molimă care roade democratic sufletul celor mult s-a iubit pe sine încât a încercat să-i 
second hand. Minciuna este simptomul cel care au făcut-o cu putinţă, indiferent de loc, îngroape pe toţi ceilalţi sub un munte de 
mai pur al egoismului dornic să păstreze religie, sex, educaţie. Stă în esenţa minciunii minciuni”. Dar a sfârşit îngropându-se de viu 
aparenţele; o afirmare pe uşa din dos a lui Eu să falsifice realitatea. pe sine. 
şi o desfiinţare aparent stilată a lui Tu. Creând o realitate paralelă, noua realitate 

Mincinoşii sunt totdeauna demni de milă. tinde să o obtureze pe cea autentică. De aici Gerard STAN„Fugind mereu de lumina dezvăluirii de sine derivă o consecinţă nefastă pentru mincinos: 

despre 

MINCIUNA

,

Nicio minciună nu ajunge să 
îmbătrânească. (Sophocles)

Minciuna are câteodată în ochii mulțimii o putere 

mai mare și mai convingătoare decât adevărul.
Menander

Mincinosul trebuie să aibă memorie bună.
Quintilianus

Bună parte din vorbirea meșteșugită consistă în a 

ști cum să minți.
Erasmus

minciuna 
patriotică 

şi complexul 
neadecvării

Primul lucru ce frapează în istoria minciunii 
este îngăduinţa faţă de aceasta, atunci când miza 
este interesul comunităţii, politica în general şi în 
particular, dar cu deosebire patria. Chiar şi în 
culturile mari, acolo unde rigoarea conceptuală, sau 
cu deosebire aceasta, face diferenţa în raport cu cele 
periferice, se poate lesne constata cum rigoarea 
morală, îndeobşte vigilentă cu derapajele, se 
înclină înţelept în faţa interesului major. Cultura 
politică, în mod special, ne pune la dispoziţie o 
consistentă materie în această privinţă. Rosturile 
minciunii publice au fost intuite încă de cei vechi. 
Menander, spre exemplu, era convins că în ochii 
mulţimii, minciuna are o putere „mai mare şi mai 
convingătoare decât adevărul . Şi Platon, în Res 
publica, admite excepţia de la adevăr pentru cei 
care conduc cetatea . Ei trebuie să mintă adesea 'fie 
din cauza duşmanilor, fie din cauza cetăţenilor, spre 
folosul cetăţii . Celorlalţi muritori, conchide fără 
ezitare ilustrul atenian, privilegiul acesta le este 
interzis. Minciuna este scuzată şi atunci când e în 
joc viaţa', precum în cazul lui Pisander. Din aceeaşi 
arie culturală, pentru Sophocle, minciuna, deşi e 
condamnată să moară prematur, e totuşi preferată 
adevărului care aduce primejdie cuiva. În timp, 
minciuna în serviciul unei cauze majore a fost 
şlefuită, ambalată şi servită în doze îngurgitabile. P. 
Syrus, identifica, în Sententiae, nuanţele dramatice 
şi adânc omeneşti ale minciunii rostită sub tortură : 
Durerea îi sileşte şi pe nevinovaţi să mintă . 

Frapant de contemporan cu epoca gulagului 
comunist, dar şi cutremurător, este acest cuget din 
vechime. E încă o confirmare a faptului că avem 
nevoie de cultura clasică, de înţelepciunea şi 
umanismul ei, străine de orice făţărnicie. Minciuna 
este un nesperat stimul pentru memorie, glumeşte 
graţios Quintilian, în De institutione oratoria, 
întrucât îl obligă pe titular la vigilenţă. Cu alte 
cuvinte, nu poţi minţi convingător dacă nu ai şi o 
memorie bună. Aviz amatorilor !

Trufaşa minciună e mereu în avangardă, 
trăgând după ea prostia, dar vai! adevărul 
şchioapătă şi ajunge mereu… cel din urmă. Gracian 
dixit. Amare judecăţi, venind dintr-un veac în care 
oamenii îşi vor fi pierdut exerciţiul inocenţei. 
Fatalitate e minciuna pentru negurosul 
Schopenhauer, convenţiile sociale şi culturale 
anihilând şansele adevărului, atât în spaţiul privat, 
cât şi în cel public. Spiritul, vorbele şi acţiunile, 
întregul nostru fel de a fi sunt mincinoase . Spirit 

romantic, revoltat împotriva convenţionalismului 
burghez, filosoful pesimismului nu pare să dea nici 
o şansă adevărului, cel puţin în epoca sa. 

Deprindere ori necesitate, minciuna există în 
spaţiul public de când e lumea, însă epoca ce avea 
să o consacre definitiv este cea modernă. Naţiunea, 
aşa cum a definit-o ideologul ei, Giuseppe Mazzini, 
este opera voinţei şi a idealismului. Lumea 
naţiunilor înfrăţite va aduce mult dorita pace 
perpetuă în Europa şi în lume. Geniul optimist al 
marelui italian este de nestăvilit, însă naţiunile, 
odată organizate în state naţionale, s-au dovedit 
departe de a fi adunări de îngeri. Gestionarea 
trecutului nu a fost niciodată o chestiune simplă. Nu 
putea fi nici în epoca naţiunilor, cu atât mai mult cu 
cât acestea erau rezultatul unei uriaşe încordări a 
voinţei, a punerii energiilor în acord pentru 
finalizarea unui plan major: fericirea şi demnitatea 
tuturor popoarelor, nu doar a celor privilegiate de 
istorie.

Naţiunile mici şi-au făcut planuri mari. 
Admirabilă materie pentru istoric! Dar cum arată 
reversul medaliei? Aici lucrurile se complică. 
Idealurile mari în cazul naţiunilor mici nu pot fi 
puse în acord cu adevărul până la ultimele lui 
consecinţe. Doar ai de corectat inhibiţii şi umilinţe, 
iar în locul lor să aşezi acele fapte şi amintiri care 
consună cu nobilul idealism al încrederii în viitor. 
Ce am fost odată vom mai fi, sau, ca să parafrazăm 
un adagiu celebru „ vom fi iarăşi ce am fost şi mai 
mult decât atât . Trebuie doar să punem energiile, 
minţile şi voinţa comunităţii la lucru, să pălmuim 
prezentul decăzut, să trimitem între paranteze 
amintirile neconforme cu idealurile şi să dăm o 
nouă şansă viitorului. 
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Din acest clivaj al modernităţii şi din 
tensiunea lăuntrică a provocărilor acelui timp 
s-a iscat şi… minciuna patriotică. Ea este, deloc 
întâmplător, o subspecie a celei romantice. Si 
non e vero e ben trovatto. Celebrul adagiu 
exprimă cât se poate de plastic experienţa 
cultural-istorică italiană. 

Tradus, adagiul rămâne însă valabil în toate 
culturile. In expresie românească, el sună 
astfel: chiar dacă nu e adevărat, e bine venit. 
Pare desprins din limba română. Dar în cultura 
engleză ori în cea chineză, va fi sunând altfel? 
Nu exclud unele nuanţe, în spaţiul protestant cu 
deosebire, însă fondul rămâne acelaşi. Nici în 
cazul naţiunilor mari, situaţia nu e cu mult 
diferită. Doar că aici minciuna pare oarecum 
mai naturală, fiind acceptată cu o galantă 
complicitate şi multiple subînţelesuri.

A făcut şi la noi carieră minciuna patriotică. 
Atunci când îţi propui să-ţi scoţi naţiunea din 
uitare, din ignoranţă ori din apatie îi transmiţi 
mesaje înflăcărate, precum Fichte, în celebrele 
Discursuri către naţiunea germană. Nu cauţi 
nod în papură. Nu altfel au procedat Bălcescu, 
Brătianu ori Kogălniceanu, dar şi mulţi alţii. 
Luaţi de valul speranţei, cei mai mulţi au uitat 
de partea goală a paharului, acolo unde nu mai 
sălăşluiau eroii. Minciună prin omisiune, cum 
ar spune juriştii. Asta nu înseamnă că acelor 
corifei ai idealului naţional le-a lipsit spiritul 
critic. A prevalat însă spiritul pragmatic. 
Minciuna publică se naşte nu doar din vocaţia 
politicienilor, aşa cum ar putea să pară la prima 
vedere şi cum acceptă, îndeobşte, spiritul 
public, însetat nu atât de adevăr, cât de 
confirmări, ci din fractura dintre spiritul elitelor 
creatoare de istorie şi cel al mulţimilor (marele 
tăcut). Marile idealuri nu sunt o hrană lesne 
îngurgitabilă. Părintele fondator al Uniunii 
Europene, ilustrul Jean Monnet, a trebuit să 
recurgă la un veritabil arsenal de trucuri pentru 
a-şi camufla proiectul federalist, greu de 
acceptat, atât de opinia publică, dar şi de elitele 
intelectuale. Europa trebuia creată, era convins 
şi un alt părinte fondator al noii Europe, 
cancelarul K. Adenauer. Şi s-a creat: cu 
inteligenţă, cu perseverenţă, cu idealism, dar şi 
cu destule eschive. Si non e vero….

Minciuna patriotică a fost mereu la datorie, 
şi la noi şi aiurea. Nu avem motive să o 
repudiem în totalitate, ca pe o metodă de a 
mistifica adevărul. Ştim prea bine doar că 
adevărul nu este sinonim cu absenţa minciunii. 
Privesc de la o vreme înapoi, fără mânie, la 
minciunile patriotice rostite de unii şi de alţii, în 
anii regimului comunist. Nu cred că vremurile 
postdecembriste ne-au oferit prea multe soluţii 
pentru a decanta adevărul de minciună. Are o 
alchimie complicată minciuna patriotică, spre a 
fi expediată în zona mistificării istorice şi a 
manipulării politice. Si aceasta întrucât viaţa 
unei comunităţi este, la rândul ei, o alchimie 
specială. Istorici, antropologi, sociologi şi 
filosofi – ca să numim doar câteva dintre 
profesiunile dedicate descifrării semnelor 
timpului – analizează materia vieţii oamenilor 
şi a comunităţilor de câteva milenii, fără să 
ajungă la o soluţie riguros ştiinţifică. Regimul 
Ceauşescu, spre exemplu, a cultivat în exces 
minciuna patriotică. Inlăuntrul profesiunii de 
istoric, diferenţa a făcut-o calitatea morală şi 
intelectuală. Minţile mai puţin mobilate şi 
caracterele mai labile s-au aruncat cu voluptate 
asupra temelor privilegiate, promovând 
minciuni sfruntate. Profesioniştii autentici s-au 
refugiat într-o tematică mai ferită de intemperii. 
A funcţionat chiar în anii cei mai cenuşii ai 
comunismului, un consemn sui generis: nu-i 
luăm în serios pe autorii incantaţiilor 
patriotarde şi pe specialiştii de la CC.

Minciuna patriotică nu este însă nici o 
specialitate românească, nici una comunistă. 
Dacă aruncăm o privire în istoria lumii, o să 
constatăm că ea a înflorit pretutindeni, în forme 
şi cu intensităţi variabile. Nu au recurs la 
serviciile ei şi regimuri democratice, precum 
cel gaullist, în Franţa, sau cel postfranchist, în 
Spania ? Si nu am încheiat lista. Cine stăruie în 
proprietatea românească a minciunii patriotice 
nu face decât să alimenteze nechibzuit un fals 
complex de neadecvare.

Mihai DORIN

sugestive şi funcţionale. Miturile însele – 
deşi constituie din illo tempore cultura fundamentul coagulării comunităţilor 
umane – nu sunt altceva decât minciuni 
necesare, adevăruri trunchiate, dar cu minciunii mare forţă de sugestie şi inspiraţie. 
Civilizaţia umană, în ciuda complexităţii 
sale, nu scapă jocului esenţial pentru 

Nu este nevoie decât de o scurtă şi 
orice formă naturală, anume acela al 

chiar superficială cercetare socio-
amestecului dintre camuflare şi 

lingvistică pentru a ne da seama de cât 
manifestare, dintre ameninţare şi 

de mult efort am fost cu toţii în stare 
siguranţă, dintre eroare şi alegere justă. 

atunci când s-a pus problema cultivării 
Studiile savanţilor au arătat cum în 

minciunii. Indivizi, grupuri sau comunităţi 
veritabila cursă a înarmărilor existentă în 

întregi s-au închinat scopului de a pune 
natură, bluful şi păcăleala sunt strategii 

o distanţă suficient de liniştitoare între 
adaptative de bază. Supravieţuitorii – 

noi şi adevăr. O pletoră de cuvinte şi 
aşa cum ne avertiza şi Socrate – sunt cei 

expresii se regăsesc în limbile moderne, 
care pot să facă diferenţa dintre 

fiecare dintre ele însemnând, în cele din 
aparenţă şi realitate.

urmă, o nouă ipostaziere a unui fel 
Însă este posibil ca morala lui Platon 

specific de a minţi. Măiestria creativă a 
să fie chiar mai profundă: ce ne facem în 

lui homo sapiens se dovedeşte a fi 
situaţia în care nu există un adevăr 

inepuizabilă şi conduce la creşterea, de 
absolut care să fie descoperit? Acolo 

la deceniu la deceniu, a spaţiului 
unde nu există un adevăr pe care să-l 

posibilităţilor logice ale minciunii. Ajunşi 
descoperim, el poate (trebuie?) fi 

în acest punct, ne preocupăm, în mod 
fabricat. Părăsind terenul sigur al 

automat, de cauzele şi motivele acestei 
adevărurilor simple, intrăm nu doar în 

stări de fapt. 
zona verosimilului, ci pătrundem într-un 

O cale de edificare o constituie, 
spaţiu al probabilului, un spaţiu în 

poate, o rapidă reamintire a unui loc 
acelaşi timp neclar şi greu de controlat. 

întemeietor pentru cultura occidentală. 
Iar în faţa raţionării statistice, aşa cum 

În Phaidros, Platon ne spune o lungă 
ş t i m ,  p u ţ i n e  s p i r i t e  r e z i s t ă  

poveste despre suflet, şi despre faptul 
nezdruncinate; la fel, puţini dintre noi 

că, prin contemplarea permanentă a 
acceptă cu uşurinţă răspunsul „Nu ştiu” 

adevărului, acesta rămâne nevătămat 
sau „Nu se ştie”. Această oroare de vid 

(248c), avertizându-ne totodată că în 
alethic ne-a determinat, încă de la 

lipsa vederii adevărului, sufletul nu va 
începuturi, să construim răspunsuri 

avea parte de un destin omenesc. Tot în 
chiar atunci când n-am ştiut clar cum să 

ace laş i  d i a l og ,  f i l o so fu l  g rec  
formulăm întrebările. Am cultivat aşadar 

mărturiseşte prezenţa dominatoare şi 
forme de viaţă socială care să umple 

pervazivă a verosimilului în lumea 
golul lăsat de absenţa adevărului şi de 

sublunară; în mod evident, Socrate 
absenţa, poate chiar mai gravă, a 

încearcă să demonstreze avantajele 
sensului. Necesitatea minciunilor – 

adevărului (inclusiv pentru oratorul 
atestată, de altfel, şi de un înţelept avva 

suficient de idealist, dispus să renunţe la 
din Pateric –  este legată nu doar de 

calea mai sigură spre victorie, cea a 
construcţia socială a comunităţilor 

aproximării convenabile), însă pentru 
umane, ci şi de controlul violenţei. 

cititorul contemporan, nu izbânda sa 
Contrafacerile umane servesc, în acest 

rămâne elementul de identificare, ci mai 
ultim caz, diminuării nivelului de 

degrabă dureroasa alungare din edenul 
agresivitate şi reducerii numărului de 

adevărului. Iată-l aşadar pe Platon 
situaţii conflictuale sau cu potenţial 

introducând tema verosimilului şi a 
conflictual: unui turbulent cu un pumnal 

efectelor sale în dezbaterea europeană! 
în mână, nu-ţi vine foarte uşor să-i 

Însă el nu se opreşte, pe parcursul 
comunici că ai greşit faţă de el sau că-i 

investigaţiei, doar asupra  schemelor 
eşti dator. În astfel de situaţii, potenţialul 

teoretice de explicitare a relaţiei dintre 
nostru de creativitate se transformă în 

adevăr şi verosimil. De fiecare dată când 
act şi ne apucăm de treabă. Astfel, pe 

ajunge, în articularea dialogurilor sale, 
lângă eschiva verbală, am inventat 

într-un punct strategic al argumentării  – 
salutul (de preferat în locul ignorării 

şi care adesea se dovedeşte şi nevralgic 
făţişe), ritualul (de preferat în locul 

– Platon ne spune, el însuşi, o minciună. 
comportamentului haotic), zâmbetul de 

Desigur, el nu alege o minciună simplă 
complezenţă (de preferat în locul 

(care nici nu i-ar folosi), ci o minciună-
rânjetului cu subînţeles), ambasadorii şi 

ghid (similară cu minciunile pe care noi, 
ministerele de externe, intervalele de 

adulţii, le spunem copiilor), o minciună 
audienţă, teatrul şi relaţiile publice. Am 

cu substrat pedagogic, fie ea mit, 
inventat conceptul de imagine şi am 

analogie, adevăr pe jumătate, hiperbolă 
început să ne machiem nu doar feţele, ci 

sau litotă. Este, până la urmă, modul în 
şi identităţile. Am învăţat aşadar, treptat, 

care Platon rezolvă tensiunile inerente 
să minţim cu vorba, cu trupul şi cu 

care apar în argumentaţia şi în ordinea 
sufletul, şi ne-am antrenat abilităţile de a 

ideatică a discursului său: sunt soluţii 
minţi eficient. Însă toate acestea n-ar 

parţiale, vădit insuficiente, dar care vor 
trebui să ne îngrijoreze prea mult: de 

să trezească măcar ceva din scânteia 
fapt, nu facem altceva decât să 

adormită din fiecare cititor. Reticenţa 
rescriem, în codurile noastre culturale, 

metodologică a lui Platon rezonează cu 
vechea carte a naturii. Mai mult, 

faptul greu de contestat conform căruia, 
omniprezenţa minciunilor nu trebuie 

în multe ocazii, anumite adevăruri spuse 
văzută ca un element de justificare a 

brutal sau direct au forţa distrugătoare a 
legitimităţii unei societăţi bazată pe fals 

unui incendiu. Aici, subtilitatea lui Platon 
şi înşelăciune. Din contră, în bună 

se întâlneşte cu gândirea creştină, care 
tradiţie aristotelică, trebuie căutată 

încă de la început vehiculează ideea – 
întotdeauna o linie de mijloc între viciul 

scandaloasă pentru multe conştiinţe 
adevărului otrăvitor şi păcatul minciunii 

contemporane – a adevăruri lor 
virale. Asta nu ne va împiedica, pe de 

periculoase, dăunătoare sau letale. A 
altă parte, să preferăm uneori adevărului 

truca realitatea nu înseamnă, în această 
insondabil o minciună sigură.

situaţie, a cenzura, ci a nu permite unui 
conţinut informaţional să fie prelucrat de 

Ioan-Alexandru GRĂDINARUun sistem insuficient de matur pentru a-l 
gestiona. 

Poate că Platon realizează şi  
altceva prin efortul său; poate că este 
vorba despre o pregătire, de data 
aceasta nu pentru moarte, ci pentru 
lume. Căderea în lume presupune o 
mişcare dinspre adevărurile eterne ale 
formelor imuabile către părelnicia 
c red in ţe l o r  omeneş t i ,  d i nsp re  
certitudinile geometrice către minciunile 

despre 

MINCIUNA

,

La Iași vin...
(urmare din pag. 12)
- Am avut cronici bune și la cărțile de 

poezie. Dar aici, abia apărută, am avut cronici 
în reviste importante: „Luceafărul”, „România 
literară”, „Convorbiri literare” și altele, și 
altele. Chiar m-am neliniștit prin această 
experiență în proză, să nu-mi pierd amicițiile 
printre prozatori. Și sunt alții mai prozatori și 
mai talentați. Dar cred că eu am căzut pe un 
spațiu narativ mai altfel.  Trăirile le-am spus cu 
glas potolit dar ferm, cum cerea viața și trecerea 
aceea obligatorie, în cascade, de la un personaj 
la altul.

- Scriitorul, chiar dacă acumulează 
propriile trăiri, nu este un memorialist ci un 
pictor de subțire al cuvântului, un iconar al 
existențelor, al propriei sale existențe. Are o 
responsabilitate periculoasă, aproape tragică. 

- Poezia, dincolo de inefabil, de arderi, 
trebuie să se facă văzută, auzită, necesară ca 
dorință împărtășită. Eram elev când, la Galați, a 
venit o trupă de scriitori în frunte, pe atunci, cu 
Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, cu Fănuș 
Neagu. Atunci m-a dus diriginta mea de mânuță 
la Sala  Vlahuță, acolo unde avea loc această 
întâlnire cu scriitorii. Acum nu se mai ”poartă” 
asemenea întâlniri de impact în memoria unui 
copil, a unui tânăr. Iar doamna mea, Niculina 
Mereuță se numea, care știa de primele mele 
bâzdăgănii literare și care, specialistă în 
psihologie-pedagogie, pipăind cutele de care 
nu știam, m-a dus acolo, lângă Dealul 
Scriitoricesc. Așa l-am cunoscut, prima oară, 
pe frumosul, bucălatul și aureolatul, blondul  
Fănuș Neagu. Impulsul, atingerea.

- Într-o mișcare spațială aparent 
dezordonată, facultatea la București, 
voievodat literar la Galați și iubirea de Iași. De 
unde să te iau? Unde să te așez?

- Da, eu când vorbesc cu cineva, recunosc, 
sigur, am fost la București că așa se purta pe 
distanță atunci, mai în scurt, Bucureștiul. Dar 
”mon amour” este Iașul, să fie clar. Măcar odată 
dacă nu chiar de două ori pe lună eu mă urc în 
tren și vin la Iași să  inventariez și să mă 
reinventariez în surplusul de duh, de prieteni și 
prietenii. La București mă duc de trebuință dar 
la Iași nu. Nicicum altfel decât din plăcere, din 
plăcerea iubirii. Cred că mă mulez pe pasul 
blând, pe vocea molcomă. Eu sunt al Moldovei 
de Jos silabisită mirific cel puțin prin copilărie.

- Muzeele, casele memoriale – repere 
înstelate spre care, într-o altă magie, ar trebui 
să ne lăsăm purtați. Iar în pridvorul acestora, 
pentru a fi curați în trupul sufletului, să ne 
ștergem de praful vanităților diurne, al 
copleșitoarelor nimicuri pentru a ne retipări 
noi înșine în ceea ce ni se propune să fim: 
oameni buni cum scriitorii buni, cum pelerinii 
culturii reale.

- Mă bucur în neoboseala mea și în 
sănătatea care nu mă trădează încă, să continui 
ce mi-am propus, ce mi-am asumat ca inițiator, 
organizator sau cum vrei să spui, a unor 
evenimente repetabile: Festivalul național de 
poezie ”Grigore Hagiu”, Festivalul de proză 
scurtă ”Hortensia Papadat Bengescu” și, 
colaborator cu vechime la Festivalul național 
de poezie ”Costache Conachi”. Iar la Galați, în 
relație directă cu un alt lăcaș, Casa memorială 
„Costache Negri”, s-a născut Societatea 
Scriitorilor ”Costache Negri”, la a cărei 
președenție refuz să mai număr anii. Și știi ce 
mă supără? Că tot mai mulți refuză să mai facă 
și altceva decât ce au ei de făcut. Sunt redactor 
șef la revista „Porto Franco”, pe care o scot 
aproape singur-singurel. Sunt acolo și femeie 
de serviciu, și secretară și poștaș. Cînd le-am 
spus celor de m-au întrebat că nu iau din asta 
nici un leu, că fac totul gratuit, din pasiune, nu 
le-a venit să creadă. Am căutat continuatori, 
tinerii. Nu. Sunt prea ocupați cu ei înșiși.
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Viole
Pop

ta
escu

caiete și oameni
O foarte elegantă ediție 

bibliofilă (20 ex. numerotate) a 
fost tipărită recent la Paris: 

Benjamin Fondane, „Aparition 
imaginaire dans la nuit” 

(Editions „Caract res). Pictorul 
Samy Briss, care a expus la 

Galeriile ieșene „Dana”, 
ilustrează poemul „Plăsmuiri în 

noapte”,  scris și publicat de 
Fundoianu la Iași, în mai 1916.

è

eveniment
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Doliu la Teatrul Naţional. Doliu în viaţa colaborării cu o regizoare de mare valoare, 
artistică a Iaşului. A murit Violeta Popescu. Cătălina Buzoianu (Celestina, Adela, Ivona, 
Nu-mi vine să cred că pot aşterne pe hârtie Pescăruşul). În unele spectacole a făcut cuplu 
cuvintele care poartă această veste. Şi totuşi le cu soţul ei, Sergiu Tudose (Don Carlos, 
aştern. Cu sentimentul că edific un monument Vânătoarea de raţe, Visul unei nopţi de vară, 
al tristeţii. De azi încolo vom vorbi despre ea la Ivanov, Tatăl, Cui îi e frică de Virginia 
timpul trecut: Violeta a fost... Violeta era... A Woolf?).
fost vreme de cinci decenii printre artiştii care Am avut şansa (şi bucuria) să o văd 
au ţinut pe umerii lor bolta Teatrului Naţional. interpretând roluri principale în două din 
Era minunată. Era incomparabilă şi inimitabilă piesele mele (Constelaţia Ursului şi Căderea 
– un unicat perfect... Gravitatea şi discreţia, păsării de seară).
pline de conţinut dramatic, erau trăsăturile În ultima perioadă a vieţii juca rar. Îmi 
esenţiale ale fiinţei ei puţin stranii, ezoterice, rămâne în continuare de neînţeles cum o actriţă 
chiar ireale uneori. A venit la Iaşi în 1964, după de excepţională condiţie artistică poate fi 
ce absolvise Institutul de Teatru din Bucureşti neglijată de regizori şi de directori de teatru. În 
(clasa Beate Fredanov) şi a rămas credincioasă 2009 a reapărut pe scenă într-un spectacol al 
Teatrului Naţional, deşi, bucureşteancă fiind, actorilor veterani – Quartet de Ronald 
ar fi putut să se transfere oricând la un teatru Harwood. Era un proiect al Teatrului dedicat 
din Capitală. A întemeiat o familie împreună actorilor de vârstă, pensionaţi sau încă în 

cu Sergiu Tudose, şi el actor al activitate; se intitula Societarii Teatrului 
Naţionalului, iar fiica lor, Catinca, i-a Naţional şi urma să-i pună în valoare pe aceştia 
urmat în profesie, pe aceeaşi scenă. A prin spectacole deosebite. Violeta juca atunci 
debutat în acelaşi an, cu rolul Corina alături de Sergiu Tudose, Mihaela Arsenescu-
din Jocul de-a vacanţa de Mihail Werner şi Florin Mircea. Interpreta rolul unei 
Sebastian. Atunci am cunoscut-o. foste soliste de operă, Cecilia Robson (Sissy) 
Eram tânăr jurnalist cu preocupări de şi am simţit atunci că Violeta părea să-şi 
teatru şi am scris despre pregătirea interpreteze propriul rol avut de ea în Teatru, 
premierei. Am stat de vorbă despre adică fostă actriţă de mare valoare, dată uitării. 
rol. Încă de atunci mi s-a părut că e O alternare marcată a momentelor de luciditate 
puţin stranie şi puţin prea gravă cu cele de rătăcire a minţii confereau 
pentru tinereţea ei. La premiera care a personajului Sissy un coeficient de umanitate 
urmat m-a cucerit prin siguranţa şi caldă, emoţionantă pe care actriţa îl transmitea 
sinceritatea interpretării, prin poezia spre public cu o vibraţie pe cât de discretă, pe 
în care îşi învăluia personajul; voce atât de dramatică. A fost ultima întâlnire a 

impus-o în atenţia şi în stima trupei şi a plăcută, gestică discretă, un chip care noastră, a publicului cu minunata actriţă care a 
publicului: Casandra din Troienele, Nina aduna ş i  răsf rângea  lumina  fost şi care va rămâne Violeta Popescu în 
Zarecinaia din Pescăruşul, Melibeea din îmbogăţită şi filtrată de inteligenţă. memoria afectivă a tuturor celor care au 
Celestina, Alta din Act veneţian, Ivona din Am ştiut de atunci că va fi o actriţă preţuit-o.
Ivona, principesa Burgundiei, Margareta din remarcabilă. Şi a fost. A fost chiar 
Gaiţele, Adela – personajul titular din romanul peste cât credeam eu atunci că va fi. Ştefan OPREAomonim al lui Garabet Ibrăileanu. A avut şansa Au urmat roluri importante care au 

Vrând, cu ceva vreme în urmă, să-mi pun să îi lămuresc pe directorii de teatre, din Nu trebuie să caut în arhive ori în biblioteca 
un pic de ordine în lucruri și cărți (că în viață nu nefericire tot mai numeroși, ce au ajuns să personală ca să îmi amintesc, de pildă, ce 
mai pot!), am încercat să dau de vechile disprețuiască respectivele adjuvante conținea caietul la Amadeus. La loc de cinste 
almanahuri pe care le scoteau până în 1989 spectacologice, pe care le-au suprimat dintr-un erau Scrisorile către Constanze Weber, pe care, 
revistele Teatrul și Tribuna. Ambele centrate spirit de economie prost înțeles, să îi lămuresc, cu o seară înainte de premieră, am putut să le 
pe artele spectacolului despre care scriau mai zic, exact despre valoarea evidențiată de auzim și pe scenă citite de Cristina Şchiopu şi 
puțin scorțos decât de obicei, dar nicidecum Valentin Silvestru în articolul său. Căci atunci de Cristian Şofron, într-un spectacol la care țin 
fără har critici dintre cei mai serioși și când sunt bine făcute, atunci când nu se minte că a luat parte regretatul Iosif Sava.
prestigioși. Alături de care erau invitaţi să limitează la a fi doar o listă de distribuție și, Din  păcate, mă tem că amintirile mele de 
publice şi cei din schimbul de mâine. Cum pe eventual, să mai cuprindă două-trei rânduri peste zece ani, referitoare la acest gen de 
vremea aceea eram foarte tânăr, țin minte că despre dramaturg și despre piesă, îndeobște publicații vor fi mult mai sărace. 
pentru una dintre edițiile almanahului Gong al furate de pe Wikipedia și mai niciodată fără Mai sunt teatre din țară, mai sunt directori 
revistei Teatrul, am făcut un interviu pe teme de indicarea sursei (ce mai, trăim în țara de teatru și mai sunt secretari literari care cred 
modă cu scenografa Maria Miu. Se va vedea plagiatelor, iar românii îi iubesc pe plagiatori, că nu aruncă deloc banii pe fereastră şi care nu 
mai la vale că aceste publicații găzduiau însă și după cum a edictat în chip mazilian un înalt socotesc că ar munci în zadar editând caiete de 
materiale (detest cuvântul sală competitive. Mă gândesc 
folosit în contexte de acest la Naționalul bucureștean (cu 
gen fiindcă el mă face să mă Violeta Popa în fruntea 
gândesc la materie primă și Secretariatului literar), la 
nu la ceva elaborat și Bulandra  ( a tunc i  când  
terminat, așa cum cred că respectiva insti tuţie își  
trebuie să fie orice articol de amintește că rolul său e să și 

demnitar prins cu musca pe căciulă !) caietele presă) mult mai puțin frivole. Se ocupau de producă premiere), la Naţionalul clujean (aici 
de sală au, cu adevărat, o valoare documentară. aceste suplimente gazetari specializați pe trebuie menţionate numele Roxanei Croitoru şi 
Conțin reportaje de la repetiții, micro-critica de teatru dintre cei mai reputați. Mă al Eugeniei Şarvari), la Naţionalul ieşean (cu 
interviuri cu actorii, regizorul sau scenograful gândesc la Ilie Rusu și la Virgil Munteanu, Cristina Rădulescu la Secretariatul literar), la 
spectacolului, mărturii de creație, aprecieri editorii, Gongului sau la Ion Cocora, creatorul Teatrul Naţional “Radu Stanca” din Sibiu (mai 
critice dintre cele mai credibile asupra textului Spectacolului. laud o dată, aşa cum am făcut-o şi în cronica 
pus în scenă. Dau seama despre atmosfera în Născute din rațiuni comerciale, destinate să publicată în revista Teatrul azi, caietul de la 
care s-a născut un anume spectacol și pot chiar facă mai fără griji viața publicațiilor serioase magnificul Platonov al lui Alexandru Dabija), 
să fie un indiciu al valorii și calității acestuia. care le editau (asta mai cu seamă după 1983, la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, la Teatrul 

Am încă vii în memorie caiete de sală când autofinanțarea impusă de regimul Naţional din Timişoara (unde Codruţa Popov 
antologice, la fel cum au fost și spectacolele pe comunist a devenit obsesivă nu doar în continuă tradiţia caietelor cu stil ale Marianei 
care le-au acompaniat. Citez, la întâmplare, instituțiile de spectacol, ci și pentru revistele de Voicu), la Teatrul German de Stat din acelaşi 
câteva dintre ele. Cele de la Bulandra pentru O cultură), almanahurile cu pricina prilejuiau oraş, la Teatrul Național “Marin Sorescu” din 
scrisoare pierdută ori pentru Furtuna, ambele deopotrivă deschideri spre lumea din afară, o Craiova, unde, prin grija secretarului literar  
montări de neuitat datorate lui Liviu Ciulei, lume altminteri tot mai greu de surprins și de Nicolae Coande e editată, de asemenea, și o 
elegantul caiet pentru Tartuffe și Cabala consemnat în revistele-mamă. Am pornit în revistă. 
bigoților, spectacole tot de la Bulandra căutarea unuia dintre aceste almanahuri fiindcă Să fie oare o întâmplare că astfel de caiete 
semnate de Alexandru Tocilescu, cu marele doream să găsesc și să recitesc un articol al lui apar exact în Teatrele situate în prim-planul 
Octavian Cotescu, caiete întocmite, dacă nu mă Valentin Silvestru, apărut, cred în Spectacolul vieţii teatrale româneşti? Să fie oare o 
înșel, de Tudor Steriade, superbul caiet pentru de la Cluj, un text despre valoarea documentară coincidenţă că aceste instituţii au în frunte 
inegalabilul Mizantrop al lui Valeriu Moisescu, a caietelor-program. Firește, nu am avut noroc. actori, regizori sau publicişti, de la Ion 
spectacol de la același Teatru, caiet întocmit de Nu am dat de respectivul număr Caramitru la Alexandru Darie, de la Mihai 
Magdalena Boiangiu, caietul policrom și Nu am izbândit, așadar, să regăsesc acel Măniuţiu la Cristian Hadjiculea, de la 
mustind de informație pentru Iașii în carnaval, articol de demult al Ayatolahului. Așa i se Constantin Chiriac la Tompa Gábor, de la 
spectacol premonitoriu al Revoluției din spunea, mai cu simpatie, mai cu ironie, mai cu Adriana Maria Hausvater (Ada Lupu) la 
decembrie 1989, înscenat de Victor Ioan teamă celui mai important critic român de Lucian Vărşandan și Mircea Cornișteanu, care 
Frunză la Teatrul Național din Cluj, caiet teatru de până în 1990 și încă câțiva ani după iubesc cuvântul tipărit, care au scris cărţi, care 
purtând pecetea personalității scenografei aceea, important nu doar pentru scrierile lui, ci au doctorat? Sunt convins că nu. Toţi cei numiţi 
Adriana Grand, caietele întotdeauna și pentru construcțiile sale, construcții dintre (ca şi alţii asemenea lor pe care, fără voie, i-am 
documentate de la Teatrul din Oradea, făcute de care multe rămân și azi în picioare - e vorba în omis) sunt intelectuali autentici, oameni cărora 
Elisabeta Pop, tipărituri complexe dintre care primul rând de sistemul festivalier din nu mă îndoiesc că le sunt familiare şi 
amintesc aici doar două, cele de la Jolly Jocker România al cărui principal arhitect a fost. Dar calculatorul, şi internetul, dar care au şi alţi 
și de la Amadeus, ambele montări de referință îmi sunt și azi proaspete în memorie ideile prieteni decât serviabilul dar impersonalul 
pentru tinerețea creatoare a regizorului principale din text. domn Google.  
Alexandru Darie și pentru istoria instituției Nu am avut noroc să dau de almanahul cu 
care le-a produs.pricina tot la fel cum nu am nici noroc, nici spor Mircea MORARIU
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DIONISIE VITCU: la Institutul de Teatru am reușit cu 

o singură poezie  sunt un prestator de servicii culturale 

pentru popor  de la curiozitate mi s-a tras intrarea în 

cariera politică  Hamletul meu a fost Poprișcin  în 

momentul în care Teatrele Naționale, cele câteva, vor 

face ce se face la Comedia Franceză, care respectă textele 

autorilor și nu lucrează „după”, vom reveni la normal.

●

●

● ●

ÎNTRE COMIC ȘI TRAGIC, ACTORUL

INTERVIU
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AUREL BRUMĂ: Prin anii liceului începutul de drum, mare parte din ei trecuți și de minunatul om și mare artist Dorel Vișan. Și pentru arta spectacolului. Și să-ți mai spun 
participam la un joc de fantezie, un fel de cinci Dincolo. Venisem de la Piatra Neamț, loc în mă gândeam la multele sisteme de metrologie ceva: întotdeauna mi-a fost frică să cer un rol. 
măsuri după Georges Cuvier: descoperirea, care era o oază de lumină teatrală care a înflorit din teatru, din cinematografie mai ales. Și Iar rolurile frumoase pentru mine au venit de la 
reconstrucția  persoanei reale sau a celei datorită unor oameni importanți. Întâi și întâi priveam un Ion Creangă interpretat de Dorel sine deși mereu mi-am dorit să fac și altceva. 
imitate de vocea de după tabla neagră /liceu, era acolo un mare animator, Ion Coman apoi Vișan, repet, mare actor, dar în urechi aveam, Ați avut un Hamlet. Acela jucat de Dionisie 
cimitir al tinereților mele/. Intre vocile mari, Gabriel Negri, un mare om de cultură, un subiectivă dorință, vocea lui Dionisie Vitcu. Vitcu în ”Însemnările unui nebun”. Un anume 
una deosebită, reală,  cea a lui George balerin excepțional care a ajuns apoi să predea Cu Mircea Radu Iacoban, fostul meu Hamlet.
Băicoianu, Gelucu, un Giuliano Gigli sau la București. Oamenii aceștia ne-au îmbolnăvit director de la Teatrul Național din Iași, scenarist Da. Nu pot să scăp de rolul ăsta din cauza 
Joseph Schmidt, a cărui carieră de scenă a fost profund de teatru, de cultura națională. Iar când pentru filmul lui Creangă regizat de Nicolae spectatorilor. L-am și jucat mult, aproape 
ratată din motive de destin, și, gândind acum ce mă întâlnesc cu necunoscuți care, știindu-mă de Mărgineanu, am avut o relație prietenească. De optsprezece ani. 
voci recognoscibile posibil ar putea fi după unde mă știu, îmi propun să vorbim de Creangă, altfel, trebuie să vă spun, că el a iubit profund Un gen de refulare, capătul celălalt, tragic. 
tabla memoriei, așez fără sfială între vocile de Sadoveanu ca și cum am vorbi despre niște Ce voiați să vă demonstrați? Fiindcă acolo, în teatrul și copiii acestuia, actorii. Știa să 
mari prin timbrul personal, prin identitatea neamuri, mă simt peste poate de fericit. Or toate rol, nici nu mai contează spectatorii, lumea încurajeze, să entuziasmeze și se mândrea cu 
obligatoriu recognoscibilă (George Vraca, Ion acestea s-au întocmit la Piatra Neamț, loc de înconjurătoare. Erați, aparțineați altui context, trupa lui, cea mai bună, cum susținea la 
Manolescu, Grigore Vasiliu Birlic, Alexandru care mă simt legat ca un fiu al acelor locuri (deși subiectivat. Un catharsis asumat, necesar. Nici concursuri, festivaluri, în interviuri. El ne iubea 
Giugaru ș.a.) una specială pentru acest spațiu locul nașterii și al copilăriei sunt la  Ibăneștii nu mai contează cine și cum a scris textul. Ți-l așa, ca părintele care  sărută copiii noaptea, prin 
moldav și nu numai, vocea comedianului Dorohoiului, deși studiile de teatru le-am făcut asumi comunicându-te. somn, fără ca ei să știe. Și Iacoban mi-a spus să 

la București din îndemnul profesoarei mele de merg să fac probe pentru Creangă. Eu l-am tragic, Dionisie Vitcu - o voce neexplorată și L-am amintit pe marele actor, colegul meu 
română, Maria Zaiț care mi-a zis:Măi băiete, tu crezut și nu l-am crezut. Dar mi-a fost frică. Este ne-exploatată pe cât se merita în teatru și în de generație Ștefan Iordache. Venit la Iași m-a 
trebuie să faci artă dramatică. Și nu prea știam foarte greu să interpretezi un personaj cu film. Aproape zece cărți publicate, 17 filme, rugat să-l însoțesc la Eternitatea, să vadă 
ce-i aia ”dramatică”).  nenumărate încumetriri de duh prin țarna încărcătură istorică, ba chiar un pericol. Sigur, mormântul lui Ion Creangă. Am ajuns acolo 

La Institutul de teatru am reușit cu o singură comunităților. O persoană la care centrul actorul nu trebuie să se autocenzureze ci să aibă împreună cu Petrică Ciubotaru. Am pus o 
poezie, adeverind ceea ce prietenul Petrică orașului gravitează după propria sa mișcare un dram de inconștiență, de nebunie. Am fost 

floare, am aprins o lumânare și am revenit în Ciubotaru considera imposibil cum imposibilă dintr-o simpatie clarificată de public. convins întotdeauna că eu pot să-l interpretez pe 
buricul târgului, la Bolta Rece. Și mă-ntreabă și intrarea la Institut a lui Ștefan Iordache cu o Vocea. Mata mă așezi între glasurile Nică a lui Ștefan al Petrei. Apoi știam mai multe 
dacă vreau să joc Hamlet. Și-i răspund afirmativ singură poezie. Or, dacă fenomenul se repetă, mari...frumoase. despre el, despre locuri, întâmplări decât 
la care el spune ”nu, tu nu poți să joci Hamlet”. înseamnă că ceva se întâmplă prin zona asta, a Nu mari, ci cu personalitate distinctă. generația mea de actori. Dar Creangă era un 
Pe moment m-am întristat mai ales că sentința așa zisului noroc. Și despre care noroc se poate Fiindcă glasuri mari, frumoase, pot fi cele de bărbat înalt, cu ochi verzi-albaștri poate mai 

vorbi când, chiar în inconștiența momentului aparținea celui care jucase rolul cu mare succes telefonistă sau cel care anunță așezarea de frumoși decât ai lui Sadoveanu. Și uite cum zic 
(peste 1600 de candidați la 50 de locuri) nu trenuri pe linii. la Teatrul Nottara. Ei bine, pentru mine, asta fără să-l fi văzut pe Sadoveanu decât prin 
eram venit chiar de ici de colo fiindcă știam La etatea vârstei pe care o am de multe ori Hamletul meu a fost Poprișcin. Însemnările literatură. Și ce frumos îi spunea mama lui Nică 
multe, foarte multe poezii, texte...  Dar vezi că am fost interpelat (pe stradă, în tramvai, în (frumos spunea și Sadoveanu): ” Ieși copile cu unui nebun a fost o bucurie, o nebunie, o 
ălea erau poezii de citit, nu de concurs. Că vezi avion) cu privire la glas, că acela sau aceea îl părul bălan de râde la soare, doar s-o-ndrepta dorință. L-am văzut pe marele, pe nefericitul 
și acum tinere care pregătesc pentru concurs știa, îi era apropiat, făcea parte din intimitatea vremea”. Era de un haz nemaipomenit. Am (din punctul meu de vedere) artist, Dumitru 
poezii bărbătești, eroice dar care, pentru ele, în biografiei sale. Și trebuie să recunosc cunoscut la Humulești și Târgu Neamț oameni Furdui.  Nu am vorbit niciodată cu el. Dar ne-condițiile astea ”nu dau bine”. Știam Împărat și contribuția radioului și televiziunii în cultivarea asemănători genetic, dacă vreți, tipologic lui am cunoscut altfel. I-a scris de la Paris, pe o proletar, Luceafărul, Rugăciunea unui dac, profilului de artist audio-vizual, ca să zic așa. Și Creangă. Și mi-a fost frică. Iacoban a insistat să vedere, bunului meu prieten Teofil Vâlcu: ”Ce nenumărate poezii de dragoste. Nu se potriveau uite că sunt bine așezat în Fonoteca de aur de la fiu în distribuție și am făcut un călugăr de care face Vitcu? Mai joacă Însemnările unui personajului eu care eram un artist comic, de Radio București, de la Iași și am devenit fără mă mândresc. Și întâlnesc oameni care au văzut 

nebun?” Eu l-am văzut jucându-l. L-am văzut și comic involuntar, un personaj care, ca voia mea, alții o spun, un actor emblematic al prestația marelui actor Dorel Vișan fără a trece 
persoană, reprezenta umorul fără să se sprijine într-un recital Whitman. Era atât de tânăr și de Moldovei și nu numai. Și vă povestesc despre cu vederea, dimpotrivă, persoana călugărului 
neapărat într-un text. Sigur că așa crede și marea bucurie când, zilele trecute, Majestatea copilăros încât mă apucase un fel de gelozie. bâlbâit care eram eu în film. Sigur că mi-am 
cuțitul dinaintea tocilei. Or din capătul acela și Sa, Regele Mihai, m-a decorat prin decret cu Cum poate un copil, omul ăsta în veșnică, dorit și îmi doresc dar mi-a fost și îmi este frică 
din timpul de acum trebuie să mă sprijin Ordinul ”Coroana României” în grad de ofițer. superbă copilărie, să aibă intensitatea, ca cineva să mă distribuie, ca obligație, în 
obligatoriu în oamenii, în profesioniștii care M-am simțit onorat mai ales că s-a vorbit, în adâncimea, relieful acesta? Nu s-a despărțit de Creangă. Să știți că și marele actor Ștefan mi-au desțelenit drumul: Iani Cojar, Radu acest context, de voce, de activitatea artistică, aura copilăriei toată viața, de la nașterea sa în Ciubotărașu care a plecat de aici, de la Teatrul Penciulescu sau Bebe Giurchescu, Cornel ceea ce mă îndeamnă să fiu, pe mai departe, 

Național din Iași și care a murit cu dorul Iașului, Basarabia, de la copilăria din Oltenia, învecinat Todea... Și dacă stau bine să mă gândesc, toți conform unei formule uzate dar pline de miez, 
a  scenei de aici, a făcut un Creangă deosebit în Băileștilor lui Amza Pelea, și până la dispariție. aceștia erau cam din generația noastră, cu patru-un prestator de servicii culturale către popor.  
filmul Amintiri din copilărie. A fost un anumit Și văzându-l jucând Însemnările am simțit cinci ani peste umăr. Dar știau să cultive Cât privește aprecierile dumitale, dacă nu te-aș 
Ion Creangă. Minunat, desigur. Faptul că Ion nevoia să joc și eu. Și am început cu emoții, cu dragostea de teatru, de studiu, de a fi curioși. Că cunoaște ca profesionist real poate că te-aș 
Creangă este un personaj omniprezent prin sincope, cu nemulțumiri. La primele de la curiozitate mi s-a tras și intrarea în bănui de nesinceritate. 
cărțile sale, prin cele de școală, prin înțelegerile politică, după ′89. Că m-au întrebat mulți ce cincisprezece spectacole sala era supra- Un actor nu-și poate aparține fiind al 
diverse și multiple ale oamenilor, prin căutam acolo, ratând cariera artistică. Pentru Cetății, al lumii. Un actor care procesează doar arhiplină și în finalul piesei, când cineva îmi 
experiențele lor de viață, toate acestea instituie ce? Păi eram politician din curiozitate, din boala roluri deslipit de oamenii care, poate, nu au turna apă pe cap și uite, ziceam, acelea sunt 
în actorul care vrea să-l interpreteze un asta profesională a actorului. În amalgamul banii necesari cumpărării unui bilet la izbele din satul părintesc, aceea e mama care se 
sentiment aparte, pericolul. În momentul în care acela de oameni, de categorii diverse (care au Național, un actor care ratează șansa de a zărește... Atunci chiar o vedeam pe mama. îți autocenzurezi o dorință, o șansă, ceva trece suferit sau care nu au suferit, care au spus că au răspunde iubirii anonimilor nespectatori cu Salvează-ți fiul nenorocit,  măicuță. Varsă o dincolo de posibil, de materializare. Spunea suferit fără să fi suferit, care una și alta, ceva de propria sa iubire, cu propria sa persoană, un 

lacrimă pe căpșorul lui bolnav. Și aveam o minunata artistă Sanda Manu, cea care a regizat te durea capul) mi se părea mie, actorului, că astfel de actor își refuză șansa istoriei. De altfel 
imensă bucurie în tristețea spuselor. Iar când mă o serie de spectacole la Iași, despre o întâmplare toți, dar absolut toți aveau dreptate. Erau prima întâlnire cu actorul Dionisie Vitcu am 
ridicam de acolo, sala, pentru o clipă, împietrea de la Varșovia sau Cracovia, nu importă unde, în deranjant de multe dreptăți.  Ei bine, nu m-am avut-o, ca radiofonist, într-o emisiune cu public 
în liniștea răzbunată de ridicarea de pe scaune, Polonia sigur, despre un colocviu de teatru de adaptat Parlamentului și am ieșit din politică la Târgu Neamț. Mai erau acolo Nicolae Popa 

acolo. Iar unul dintre marii regizori polonezi i-a de confirmarea lacrimilor care încă se deși, vorba lui Nea Iancu, erau oarece avantaje din Târpești, profesorul Constantin Ciopraga și 
cerut la un moment dat să se dea peste cap acolo. Și cred că aceeași curiozitate excesivă m- amestecau cu apa care îmi curgea din păr, totul într-un mojar, într-o sală arhiplină. V-ați 
(trebuie să exemplifice ceva). Și doamna Manu a făcut să scriu. Erau infinit mai multe asumat obligația truverului, a actorului lacrimele ploii, ale lui Dumnezeu. Acesta a fost 

observații, idei, întâmplări în jurul meu decât a refuzat ideea de a fi văzută cu fustele ambulant din trupele commediei dell arte Hamletul meu. Nu l-am mai jucat, repet, dintr-o 
puteau absorbi personajele dintr-o distribuție rostogolite în public. Și mi-a spus: Știi, mi-a pentru a-l mărturisi pe Creangă  comunităților prostie. M-am încăpățânat să mă supăr pe lume, 
sigilată de autorul dramatic. Cred că este o părut rău, enorm de rău că n-am făcut asta. Mă în așteptare, iubitori de cuvânt de la vârsta pe o anume lume. Și n-am mai vrut să-l mai joc. 
activitate complementară, adăugitoare actoriei, externalizasem meseriei. Uite, astfel de pantalonilor scurți până la oamenii prăbușiți Nu-l joci o lună, două, o jumătate de an, te 
reducției mijloacelor de care dispune cuvinte, de întâmplări sunt definitorii pentru aproape sub malurile vârstei. De ce ați făcut 

obișnuiești cu nejucatul spectacolului, așa. Dar profesionistul prin cuvânt, prin glas, gestică și, toate astea? ascensiunea unui actor. Nu ai voie să nu încerci 
textul, Poprișcin, nu s-au rupt de mine nici desigur, prin textul rolului ca atare. Să lăsăm întâi loc stropului de lacrimă ceva, indiferent de final dar neindiferent dacă 
acum. În nechibzuitele mele meditații m-am atins cuvenit amintirii celor cu care am pornit acel ceva poate să însemne ceva important 



CRONICA  ARTELOR INTERVIU

În patrimoniul limbii române se găsesc, în textele. El este absorbit de public, de intuiția 
anumite zone, cuvinte care încep să fie uitate. regizorală. Or încăperea unui astfel de 
În vorbirea mamei lui Creangă eu am găsit experiment a fost, este sigilată. Nu ați avut 
cuvinte pe care le știam de acasă, de la mama momentul unei astfel de nebunii, a unui astfel 
mea. Or de la Humuleștii de pe Ozana la de vis. Să prindeți regizorul de mânecă:Coane, 
Ibăneștii de la poalele Codrilor Herței este o hai să încercăm...

Eu vă mulțumesc frumos pentru amintirea distanță. Cum se-ntâmplă că acele cuvinte care 
plăcută a marelui om de teatru Crin Teodorescu sunt la Humulești sunt și în zona Ibăneștilor, a 
despre care se vorbește puțin, s-a vorbit puțin Cristineștilor, a Suharăului, a Dumbrăviței, a 
sau poate nu cunosc eu. Am debutat la Teatrul Pomârlei (unde Eminescu a venit la prietenul 
Național în Opinia publică sub regia lui Crin Samson Bodnărescu)? Sunt cuvinte de o 
Teodorescu, alături de marele Ștefan frumusețe rară. Am fost în Basarabia și, 
Dăncinescu, alături de Virgiliu Costin, alături împreună cu Boris Bechet și Petrică Hadârcă,  
de Sergiu Tudose, Ion Schimbischi și mulți alți am ajuns în niște sate cu pecete lingvistică bine 
artiști. Crin era un personaj de o distinctă conservată. Iar aceia, oamenii satelor,  vorbeau 
personalitate, un intelectual de aleasă spiță. Cât cum se vorbește la Târgu Neamț și la Boroaia, 
privește piesa lui Aurel Baranga (un autor de la Fălticeni și la Ibănești. Se aflau între noi 
comedie din păcate prea puțin jucat în ultimul cuvinte cu o sonoritate și conținut de o valoare 
timp) cred că Opinia publică a fost adusă la Iași aparte dar tot mai puțin și mai rar mișcate de 
de Virgiliu Costin care voia să joace un anume ceilalți în cerul gurii. Și ar fi păcat să le 
personaj din piesă, ziaristul Tislaru (?) iar pierdem. La Institutul de lingvistică al filialei 
directorul teatrului, profesorul Ilie Grămadă a ieșene a Academiei am un minunat prieten, 
fost de acord cum de acord a fost să facă regia Remus Zăstroiu. Și i-am povestit, între altele, 
Crin Teodorescu. Ei bine, cum m-o fi privit prin de îndemnul mamei: Măi băiete, du-te și 
ochelarii ăia groși în lentilă, cu scânteia «colotește» găinile celea de pe straturi! Și fiind 
iscoditoare a irisului în neliniște acolo, departe, cu Remus în piață l-am întrebat despre sensul 
m-a iscodit în vorbe (așa făcea și Ion Cojar) și cuvântului ”a coloti”. Și cât acesta se gândea o 
m-a distribuit  deși abia venisem de la Piatra femeie de acolo, auzindu-ne, a venit în replică: 
Neamț. Mi-a dat rolul lui Ioniță, un nepot al Ce mare poveste cuvântul ăsta? Păi înseamnă: 
directorului ziarului care, deși agronom, s-a gonește, alungă, trimite.

Vezi sunt multe, multe și frumoase cuvinte ajuns ziarist. La București personajul era jucat 
pe care eu, actorul-poet, le folosesc și în gândul de cel care a fost marele actor Gheorghe 
că alții, poeți sau scriitori, le vor folosi, le vor Dinică. Erau doar trei pagini de text. 
face să reziste.  Englezismele, cele care intră Nenorocirea era că Ioniță ăsta trebuia să stea tot 
prin tehnică în limbaj nu trebuie să asfixieze timpul în scenă, la spatele directorului. 

Trebuia să joci tăcerile. Greu.       fondul lexical de aur. Iar dacă limba este un 
Da. Personajul trebuia să trăiască, să organism viu care se transformă, da, fie, să se 

convingă, să respire. Or dacă respirăm același transforme dar să și rămână ceea ce ne 
aer nu și expirăm același aer. Și pe rolul ăsta am reprezintă, ne identifică. Și mă bucur, coane 
fost distribuit, al omului care tot scria procese-Aurică și dragă domnule Aurel Brumă, că mi-
verbale lucrându-i pe toți ceilalți. Din felul cum ați citit poezia.
scriam, din felul cum ascultam, din felul cum Iar în poezia lui Dionisie Vitcu am găsit un 
priveam pe cei care luau cuvântul în ședința de vicleșug. Sunt poezii în care cuvântul devine un 
redacție se putea vedea ce-i în capul lui Ioniță. personaj comic, burlesc sau tragic. In 
Că ăsta scria ba repezit, zgâriat, ba rotund, larg majoritate însă actorul-scriitor este atras de 
(vorbea șeful), ba altfel și altfel. Și uite așa mă comicitatea unor cuvinte mai puțin circulate, 
răzbunam pentru planul doi în care mă aflam. utilizate. Iar aceste cuvinte devin personaje 
Din planul doi m-a luat și profesorul Ciopraga asupra cărora s-ar binemerita o analiză 
pentru a-i fi alături la Pașcani sau la Casa specială.

Se scrie multă, foarte multă poezie. Se Sadoveanu, eram martorul său pentru Creangă, 
publică și se editează enorm. Eu îmi asum o iar Ion Druță  a ținut ca la jubileul său 
cale proprie a scrisului. Atingerea resorturilor, dramaturgic de la Chișinău din 1988 să stau 
a complexității în simplitatea comunicării fără lângă el. Și mi-aduc aminte cât de nemulțumit a 
jocuri suplimentare, fără trucaje. Și sufăr fost de punerea în scenă a Sfintei Sfintelor, de 
pentru că divinul George Călănescu a trecut textul care suferise enorm. Victor Parhon 
oarecum ușor peste actorii-poeți. Și sufăr găsise textul la Paris. Deci piesa scrisă în limba 
pentru că, întâlnindu-l pe Tudor Arghezi (era cu română a fost tradusă în rusește, apoi în 
coana Paraschiva lângă el), nu am încercat să-i franceză și iar tradusă în românește. Iar Druță 
sărut mâna. Asta se întâmpla într-o sală de nu-și mai recunoștea textul. Întorcându-mă la 
teatru de pe Lipscani unde se juca premiera la dorința de a juca un rol istoric, Richard al III-
Trenul blindat. Am suferit că nu am îndrăznit lea, să știți că și despre Beligan mulți s-au 
acel gest, mai ales că undeva există o fotografie exprimat ironic la început. Nu, Beligan a fost 
cu Tudor Arghezi, doamna Paraschiva și pe deplin un Richard al III-lea. Am citit de 
Nicolae Labiș alături. În viața mea artistică am curând în Însemnările unui insomniac  că ar fi o 
întâlnit oameni importanți între care și Grigore organizație în Anglia care vrea să-l 
Vasiliu Birlic. Domnul profesor Liviu Leonte, ”reabiliteze” pe Richard, un personaj total 
în prefața la cartea mea despre Gheorghe diferit de ceea ce a scris Shakespeare. În 
Ciprian, mă alătura marelui Birlic. Onorantă sufletul meu m-aș teme că aș fi de un comic 
alăturare. Am jucat cu Birlic. Am avut bucuria involuntar. Dar contează ce face restul, 
de a juca, de a fi apreciat și, într-un fel, iubit de ansamblul, fiindcă în spectacolele acestea mari 
acesta. Am o fotografie pe care o port în geanta nu personajul principal dă nota spectacolului ci 
mea ca pe un fel de certificat de artist. Scria ce se întâmplă în jurul lui. Or Crin Teodorescu 
Grigore Vasiliu Birlic: ”De la un artist altui făcea asta în mod strălucit. Acum nimeni nu 
artist în amintire”. Pe aceeași cărare de aur, am mai are nebunia unui astfel de experiment. 
jucat în regia doamnei Marieta Sadova, o Regizorii noștri sunt pe o altă pagină a teatrului. 
artistă emblematică a teatrului românesc care a Nu mai am timp să aștept cincizeci de ani să se 
fost măcinată de multă suferință. Am scris așeze lucrurile  pentru a se face spectacole 
despre asta. Am jucat în Micii burghezi cu Dina Shakespeare și nu spectacole ”după” 
Cocea. Știi? Am avut marele noroc să fiu sau să Shakespeare, ”după” Cehov, ”după” Caragiale. 
joc alături de mari personalități artistice. Să fie Caragiale, să fie Cehov, să fie 

Dar cum nu am știut să cultiv relații, din Shakespeare, să fie Pirandello! Cei care învață, 
cauza asta nu că am pierdut ceva dar nu am elevii de liceu, cei care vin la Teatrul Național  
făcut mai multe filme. Uite, marele actor Dorel trebuie să se convingă de rostul Naționalului 
Vișan este un cozeur dublat de talentul de a ( V-am dat Teatru, vi-l păziți/ca un lăcaș de 
cultiva relațiile. Și asta se simte în filmografia muze / prin el curând veți fi vestiți/prin vești 
lui. departe duse/ Prin el năravuri îndreptați/dați 

Crin Teodorescu, o personalitate ascuțiri la minte/podoabă limbii voastre dați/cu 
clarificată, unul din marii regizori care și-a pus românești cuvinte ).În momentul când 
pecetea în istoria Naționalului prin câteva Teatrele Naționale, cele câteva, vor face ce se 
importante montări, m-a făcut să mă gândesc, face la Comedia Franceză care respectă textul 
apropos de Richard al III-lea cu Radu Beligan autorilor și nu lucrează ”după”, vom reveni în 
la București, m-a făcut să fantazez un alt normal: autorul-autor, actorii-actori iar 
Richard al III-lea la Iași, cu Dionisie Vitcu. regizorul, cel aplaudat binemeritat pentru 
Comedianul, așa cum este știut, nu-și scrie întregul-întreg.  

”

”

CONSTANTIN TOFAN: parcursul fiecăruia este, ca 

finalitate, transmiterea a ceea  ce știi cu adevărat  

arta nu este orice și nu este pentru oricine  sunt un 

figurativ, dar cu zbateri lăuntrice către abstractizare  

legile se respectă chiar și în compozițiile abstrate  

copil fiind, o urmăream pe mama, care toată iarna 

țesea covoare; nimic nu era întâmplător și nimic nu 

era în plus sau în minus.

●

●

●

●

UN ARTIST DE LA MARGINEA LUMII

Una dintre marile bucurii muncite ale Și mai erau acolo, că-mi vine să întind mâna 
iubitorului de artă este încercarea de a absorbi să le culeg, niște pere mici, lunguiețe și peste 
dincolo de rama unui tablou, arderile, poate de dulci. Iar deasupra era povestea, taina 
frământările pe care le are, tăcerile, nevorbele bisericuței vechi în care, de la sine, s-ar aprinde 
pe care le are creatorul acelei bijuterii așezate o lumânare la fiecare nouă înviere. 
cum icoanele  la locuri de cuvenită lumină. Multe minuni se întâmplau în copilăria 

Constantin Tofan se uită spre mine din mea. 
pieziș (Ce-o mai fi vrând și ăsta?) timp în care Minunea ochiului de apă, Maestre.
amestec în mojarul stării de dialog bucăți de Dacă vrei să rămânem ca-ntr-o poveste, 
întrebări, fragmente, cioburi și brusc îl acuz de acea baltă care se vede de sus, de la Schitul 
mare boiereală fiindcă, citeam undeva, că pe la Mălinești, a fost proiectată și construită de 
1437 un  anume Pan Tofan a fost împroprietărit vestitul Miky  Zaim, inginer constructor, 
de domnitor cu trei sate din Gârceni (satul prieten cu artiștii boemi cum el însuși era, 
artistului) de unde și procesele de retrocedare, boemul Miky. La câteva (multe) agape 
imaginare, presupun. ”construite” de el am fost și eu (lista artiștilor 

Cum stai cu satele acelea, Maestre. Le mai este impresionantă) și aș mai adăuga că fiica sa 
ai? are o colecție impresionantă de lucrări de la 

Le mai am și pe hartă și în suflet le am. Încă artiștii care le-au trecut pragul. 
mai trăiește mama și la ea mă duc aproape lunar Cam algebrică, rece, asubstanțială 
și nu doar ca să-i duc medicamente și ce mai volumetria de Internet a acestui spațiu. Și chiar 
trebuie. Și să știi că sunt legat sufletește de mă întrebam dacă omul care onorează prin 
peisaj. Și să știi că mai bine de jumătate din talent și operă varii spații, inclusiv din 
lucrările mele se bazează, sunt inspirate din străinătate, dacă și el este onorat de 
acea zonă a copilăriei. comunitatea natală. 

Și brusc se-așează între noi, din clinul Încă nu-s făcut cetățean de onoare al 
deloc obosit al dealului, Mănăstirea Gârcenilor.
Mălineștilor, propriile amintiri de acolo, din Nu v-au descoperit.
palma aia de duhovnicie sprijinită în ani de Nu, nu m-au descoperit. Este și o butadă cu 
pădure, de cer și rispită în zidirile cuvenite profesorii: cum se pune accentul pe ”profesor”.  
aburind de pe pielea aceea de șopârlă verde Ei, bine, nu se pune nici un accent! 
care e iarba. Smaraldul copleșitor. Probabil de asta m-au și omis.

Când eram copil pășteam vitele prin acea Destul de greu iese din lut Gârceniul. 
zonă. Mi-aduc aminte de schitul vechi, al A fost cumva o localitate la marginea lumii.
maicilor, de duioasa lor grijă de ne vedea                                 (continuare în pag. 22)
aplecați peste străchinile cu brânză de capră și 
mămăliguță. Interviuri realizate de Aurel BRUMĂ
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CRONICA  ORAȘULUI

ORAȘUL METAFIZIC
Am fost încă o dată la Iaşi. Pentru a nu ştiu vizionarului cărturar, Casa „Dosoftei” – Muzeul 

câta oară… Şi ca de fiecare dată, când vin aici uit Tiparului şi a Cărţii vechi, Biserica „Sfântul Nico-
de timp, devin atemporal, mă aştept să simt lae-Domnesc”, ctitorită de Ştefan cel Mare, 
mirosul îmbietor de tei al Iaşului, văd străzi, case, deschid perspectiva spre  Palatul Administrativ, 
oameni… Când vin aici, caut să cuprind cât mai azi Palatul Culturii, construcţie grandioasă, în 
mult din ce ştiam, să descopăr, să aflu ce se mai stilul neogotic flamboyant, sediu al Complexului 
întâmplă în sfera culturală, să văd ce s-a mai Naţional Muzeal „Moldova” – istorie, etnografie, 
construit, să observ ce s-a mai schimbat, să-mi pinacotecă şi politehnic –, care poate fi concurat 
clătesc ochii cu imaginile inconfundabile ale în frumuseţe, eleganţă şi zvelteţe de puţine clădiri 
bătrânei urbe moldave, să întâlnesc cunoscuţi, din lume. ...(palatul) este una din cele mai 
rude… Am hoinărit ca şi odinioară pe străzi ştiute monumentale clădiri din România, împodobit cu 
şi totuşi altele, străine parcă. Mi-am purtat paşii şi bogate decoraţii exterioare şi interioare, 
spre căsuţa din Tătăraşi, aceeaşi de altădată, dar dominând edificiile din preajmă ca un adevărat impozantul monument al lui Eminescu, ridicat soartă se vorbeşte foarte puţin… În comunism 
tristă şi tăcută. La insistenţele soneriei, uşa a Westminster. (V. Dănciulescu) În faţa turnului de din iniţiativa Ateneului Popular din Păcurari, în până şi monumentele erau condamnate! 
rămas ferecată, zâmbetul binevoitor şi blând al intrare –  monumentul lui Ştefan cel Mare, statuie 1929. Numai urmând învăţăturile lui (Eminescu) Monumentul este o lucrare alegorică ce 
tantei Maricica n-a mai apărut în colţul ecvestră, la a cărei dezvelire a participat şi poetul mai pot afla urmaşii calea mântuirii din înfăţişează o ţărancă în elegant costum popular 
ceardacului poftindu-mă să intru… De fapt, nu Mihai Eminescu, în 1883, cu care ocazie a  scris prăpastia în care am căzut. Cine va călca alături românesc, cu cască militară pe cap, reprezentând 
mai apare de douăzeci de ani, numai eu mă „Doina”. Am avut un moment de copleşire, când va rătăci/.../ făcând să crească ruina ţării, în loc „Mama-Ţară”, care îşi adună lângă ea fiicele – 
încăpăţânez să-l caut mereu, parcă nevenindu-mi am revăzut în pastelarea fondului de cer ieşean de a o scădea. (Simion Mehedinţi) El e statuia „Provinciile înstrăinate” – Ardealul, Basarabia, 
a crede că  nu va mai fi niciodată… Am trecut şi Statuia lui Ştefan cel Mare. Acest monument m-a vie-a-ntregii naţii / Şi marmura dura-va-n Bucovina – fiecare în costumul specific şi mai jos, 
prin „necropola permanentei linişti” – Eternitatea impresionat ca la prima vedere, aş putea spune că nesfârşitul / Atâtor viitoare generaţii. (Mihail încercând să se agaţe, un copil: „Românii rămaşi 
– şi m-am înclinat în faţa măreţelor umbre care-şi a pătruns în mine. (Henri Coandă) De sfânta ta Codreanu) Aici, în această piaţă, îşi au obârşia în afara graniţelor”. În preajmă, casa vornicului 
dorm aici somnul de veci… Cu fiecare călătorie a dreaptă, de spada ta sfântă, / Spun toate poveştile mai multe străzi orientate radial. Voi continua Alecsandri, tatăl poetului Vasile Alecsandri. Până 
mea la Iaşi, simt tot mai mult distanţa care mă slovei, / Să nu se-înfioare de numele tău / Nu-i călătoria pe două dintre ele, artere vitale pentru în urmă cu câţiva ani, când  a fost retrocedată, aici 
desparte de „oraşul amintirilor”. Fiecare întâlnire frunză în codrii Moldovei. (Octavian Goga)  De istoria şi viaţa oraşului, nu înainte de a arunca o şi-a avut lăcaş Muzeul Teatrului  - unic în ţară. La 
este un prilej de întoarcere în timp, de meditaţie, pe terasa din jurul Palatului se zăresc înspre sud, privire din balconul Esplanadei „Elisabeta” – ora actuală este lăcaş pentru boschetari şi pentru 
de imaginare a unor proiecte irealizabile… Ce s-a pe dealurile din preajmă, două biserici de strajă: Râpa Galbenă –, o interesantă şi artistică cîinii comunitari... De partea cealaltă a străzii, 
făcut pentru ea, pentru cetatea aceasta care Galata şi Cetăţuia... Timpul nu-mi permite să văd construcţie arhitectonică şi inginerească, de vechiul sediu al „Vieţii Româneşti”, găzduind 
dintotdeauna şi aproape întotdeauna a fost şi alte locuri dragi sufletului meu... N-am privit barare a alunecării unui deal. De unde se văd în diverse societăţi şi instituţii, arată, cel puţin, 
izvoditoare de  mari idei?... Sunt peste douăzeci oraşul din Turnul Goliei, n-am evocat amintiri la vale Palatul Gării Centrale, cu decoraţiuni în stilul onorabil. Îmi continui periplul pe  Bulevardul 
de ani de când sărbătoarea naţională nu mai e Bojdeuca din Ţicău, nu m-am minunat în faţa celor de la Palatul Dogilor din Veneţia şi elegantul „Ştefan cel Mare şi Sfânt”.  Catedrala oraşului, 
oficiată obligatoriu în capitală, şi totuşi niciodată zidurilor de la Sfântul Sava, n-am revăzut „Uliţa turn al Vămii Iaşi, asemănător cu turnul de la San reşedinţa  Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, cu 
la Iaşi!! Se ignoră, voit sau nu, că Marea Unire de copilăriei” din Zlataust.... La Iaşi, istoria este vie Marco, iar departe, pe coama dealului, semeaţa o biserică impunătoare, cu o interesantă istorie, 
la 1 Decembrie 1918 a putut fi  înfăptuită numai şi arta trecutului de înţeles. Nu-i vorba de o Mănăstire a Galatei. păstrează în interior  moaştele Sfintei Cuvioase 
datorită hotărârilor şi luptei marilor patrioţi ai tim- mănăstire sau de o curte domnească. E vorba de Pe  „Lăpuşneanu”, celebra stradă de Parascheva. Luxul şi bogăţia cu care este ornată 
pului, care s-au întrunit şi şi-au desfăşurat un întreg oraş românesc, cel mai românesc; adică promenadă a ieşenilor, imortalizată în scrierile Catedrala ieşeană, precum şi mărimea ei /.../, fac 
sesiunile parlamentare, aici, la Iaşi – capitala cel în care s-au săvârşit într-un spirit de multor autori: Palatul „Cuza” – Muzeul Unirii –, din acest monument unul din cele mai splendide 
Ţării între 1916 şi ianuarie 1918. Iau tramvaiul continuitate o serie de manifestări şi experienţe prima reşedinţă a Principatelor Române Unite, temple Dumnezeieşti ale lumii creştine ortodoxe 
spre Copou şi cobor la celebrul parc. Teiul şi bus- ale unei societăţi aşezate la răspântia drumurilor 1859-1862, începutul statului român modern, de şi o mândrie a întregului neam românesc şi în 
tul lui Eminescu sunt „creionate” cu miresme de venind din Orient, Occident, Nord sau Sud. (G.M. asemeni reşedinţa   Regelui Ferdinand special a Iaşului. (N.A. Bogdan) La mijlocul lui 
vară. Păşiţi încet cu grijă tăcută, feţii mei. / Să nu- Cantacuzino) Iaşul e înainte de toate, biserica Unificatorul, în perioada 1916-1918. De aici ne octombrie, în preajma zilei Sfintei Cuvioase 
i călcaţi nici umbra, nici florile de tei. (Arghezi) bisericilor pentru trecutul nostru. (N. Iorga) Dar mai despart doar câţiva paşi de Piaţa „Unirii”, loc Parascheva, aici are loc unul din cele mai mari 
Spaţiul e dominat de Obeliscul Leilor, simbol al Iaşul este mai presus de orice – oraşul jertfei – de rezonanţă istorică şi  sentimentală pelerinaje ortodoxe din lume, când sute de mii de 
Regulamentului Organic … Muzeul „Eminescu” oraşul tuturor jertfelor – şi dacă Christos extraordinară... Revăd oraşul pribegiei mele,/ enoriaşi se roagă la sfintele moaşte. În 14 
are uşile deschise, îmbiindu-mă parcă să intru. N- răstignit stă la temelia Marii Biserici creştine, Nepreţuit motiv de inspirare/ Cu acelaş Vodă- octombrie 1955, guvernanţii de atunci, care 
o fac. Ies în bulevardul „Carol I” şi mă opresc în îngăduiţi-mi să spun că răstignirea Iaşului stă la Cuza-n piaţa mare/ Întunecat de-atâtea regăsiri încercaseră prin toate mijloacele să-l interzică, s-
faţa Universităţii, înnobilată acum şi cu busturile temelia României celei Mari. (Nicu Gane) Şi în mine... (Ion Minulescu) Piaţa este dominată de au văzut nevoiţi a recunoaşte existenţa 
din apropiere ale marilor profesori – personalităţi astfel, într-un perimetru de 2,5 – 3,0 km. pătraţi, ni grupul statuar al „Domnului Unirii” Alexandru pelerinajului creştinilor ortodocşi, şi nu numai, la 
ştiinţifice care au trudit la formarea viitoarei elite se înfăţişează simboluri ale devenirii noastre Ioan Cuza şi al susţinătorilor unionişti, flancată în racla cu moaştele Cuvioasei Parascheva. La 14 
intelectuale a ţării, la ridicarea prestigiului istorice, cum nu se mai întâlnesc în nici un alt oraş dreapta de clădirea Hotelului „Traian” prima şi octombrie 1991 a avut loc prima transmisie tv de 
instituţiei care a sărbătorit de curând 150 de ani de din ţară, şi probabil în foarte puţine din lume… singura (!) construcţie pe structură din metal din la Mitropolia Moldovei. 
la înfiinţare.  Aici au profesat Ioan Cantacuzino, Rătăcind în „oraşul sufletului meu”, fiecare lucru România, proiectată de celebrul inginer Gustave Peste stradă – esplanada Teatrului Naţional. 
A.D. Xenopol, Garabet Ibrăileanu, Petru Poni, creşte în importanţă, se măreşte, se întinde Eiffel. Aici, la 21 octombrie 1884, s-a comemorat Clădirea teatrului, o adevarată bijuterie 
Petre Andrei, Dimitrie Pompeiu, Alexandru cuprinzându-mă ca o stare de beatitudine… centenarul morţii lui Horia, la care au luat parte şi arhitectonică, cu o somptuoasă sală de spectacole, 
Myller, George Călinescu... Pe o străduţă laterală, Iubesc Iaşiul ca pe o fiinţă vie, pentru că în el sunt Eminescu cu Creangă. În spatele hotelului este este construită de firma austriacă Fellner şi 
e Liceul „C. Negruzzi”, liceu „internat” model, rădăcinile marilor năzuinţe ale acestui popor. clădirea Colegiului „Naţional”, liceu de numele Helmer.  Clasată ca monument istoric de tip A şi 
unde s-au format Demostene Botez, Mihai Ciucă, Prefer să crească iarbă pe străzile Iaşului dar căruia se leagă mari personalităţi: Simion cotată drept cea mai frumoasă şi rafinată din seria 
Mihail Sevastos, Sergiu Celibidache, Radu u n i re a  t o t u ş i  t re b u i e  f ă c u t ă … ” ( M .  Bărnuţiu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Conta, celor 42 de teatre ridicate în Europa de această 
Beligan, Ioan Borcea, Eugen Lovinescu, Traian Kogălniceanu). Nicolae Iorga, Eremia Grigorescu, Petru Poni, firmă. ...un nou şi splendid teatru, cel mai frumos 
Lalescu... Îmi continui, nostalgic, drumul şi multe Câtă conştiinţă de sacrificiu!... Ce dovadă de Mihail Sadoveanu, Theofil Simenschy, Mihail ce există în Țara Românească, s-a ridicat în piaţa 
întâmplări de demult îmi revin în memorie. Nu patriotism! Iubesc Iaşul, pentru că aici am Codreanu, Radu Cernătescu, Ionel Teodoreanu... şi pe ruinele primului teatru naţional din Iaşi. (N. 
pierd ocazia de a trece pe la Casa „Pogor” – descoperit o altă lume, o lume în care interesul Peste stradă,  locul – marcat cu o piatră – unde a Gane). La Iaşi, în 1816, s-a jucat pentru prima 
Muzeul de Literatură Română –, sediu al pentru spirit era mai presus de orice, în care viaţa funcţionat prima instituţie de învăţământ superior dată teatru în limba română, şi tot aici, s-a 
Societăţii „Junimea” şi-mi închipui un banchet al intelectual-artistică şi culturală domină pe toate din România, Academia „Mihăileană” – 1834. O înfiinţat, în a doua jumătate a secolului al XIX-
junimiştilor la care iau parte Eminescu şi celelalte. Iubesc Iaşul, pentru că aici am cunoscut iau la stânga şi ajung în Piaţa „Independenţei”, lea, primul teatru evreiesc din lume.
Creangă, Maiorescu şi Caragiale… Şi se formase viaţa în secretele ei nobile şi intime. Iaşul este dominată de fastuoasa „Statuie a Independenţei” Vis-à-vis  de  Mitropol ie  -  Pala tul  
astfel o atmosferă de preocupări intelectuale, Ierusal imul  poporulu i  nos tru ,  maica  o femeie cu o flamură deasupra capului, ce „Roznovanu” – Primăria Municipiului Iaşi, 
care fără voie şi pe nesimţite ajunsese a stăpâni românismului jertfit mereu pentru împlinirea descrie conturul graniţelor ţării. Independenţa clădire cu o arhitectură distinsă, elegantă, nobilia-
pe toţi, aşa încât orele petrecute o dată pe săptă- idealurilor de fericire ale Românilor! (Mihail este suma existenţei noastre istorice.(Mihai ră. Aceste case ar fi fost cele mai frumoase din 
mână la Junimea stăteau în cel mai mare contrast Şerban). Pentru cei care şi-au legat cândva Eminescu) În stânga –  vestitul spital Sf. Spiridon, Moldova, întrecând în proporţii şi lux, palatul de 
cu viaţa de toate zilele, erau o lume aparte, un vis sufletul lor de sufletul lui Iaşul, e ca o fiinţă vie, ca în dreapta –  Muzeul de Istorie Naturală, de la la Deleni, care este cel mai vast şi impunător. 
al inteligenţei libere... (Titu Maiorescu) „Casa o femeie, a cărei formă, a cărei voce, a cărei 1834, cu celebra Sală a Elefantului, în care a fost (Vasile Panopol) 
Pogor din Iaşi a devenit pentru Mioriţa, Odă în privire, trăiesc în amintirea noastră dincolo de ales domn Al.I. Cuza, la 5 ianuarie 1859. Să nu se De aici până în capătul bulevardului nu mai 
metru antic”.(Nichita Stănescu). Mai jos, la timp, şi stăpânesc gândurile noastre, fără putinţă uite un lucru: dacă unirea s-a făcut, ea s-a datorat sunt decât câteva sute de metri. Biserica „Trei 
poalele  Copoului,  Piaţa „Eminescu”, un spaţiu de împotrivire. (Eugen Herovanu) în exclusivitate Moldovei şi anume centrului ei, Ierarhi” minunăţie în piatră din secolul al XVII-
bine conturat, înconjurat de clădiri monumentale: Pentru Nichita Stănescu, Iaşul este „in nuce” Iaşul, care sângerează şi astăzi de jertfa făcută pe lea. Nu poate fi descrisă nici cu graiul, nici cu 
Palatul Cantacuzino-Paşcanu-Cozadini, azi geneza culturii române, locul în care marii scrii-altarul neamului. (A.D. Xenopol). În faţă se pana... (Evlia Celebi) Toată lumea spune într-un 
Palatul Copiilor, impresionantă ctitorie de la tori români încă trăiesc, metamorfozaţi în urmaşii deschide Piaţa „Naţiunii” sau a Universităţii de glas că nici în Moldova, nici în Tara Românească 
începutul sec. al XIX-lea şi Esplanada de azi. (Declaraţie făcută în 1979, la lansarea Medicină, cu clădirea în care a funcţionat de la şi nici în altă parte nu este vreo biserică compara-
Voievozilor, un grup statuar, alcătuit din statuile a volumului Epica magna). 1860 prima Universitate din România, cu  b ilă cu aceasta, nici prin podoabe, nici prin 
8 mari voievozi: Dragoş Descălecătorul şi Oricâte s-ar întâmpla în destinul românesc, Institutul de Anatomie,  unde a fost magistru Gr.T. frumuseţe...(Paul de Alep). Aici au fost 
Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare şi Mihai oricâte dezastre şi suferinţe ne-au mai fost urzite, Popa şi unde aveau loc întrunirile membrilor adăpostite, la 13 iulie 1641, moaştele Sfintei 
Viteazul, Ioan Vodă şi Petru Rareş, Vasile Lupu şi nici o armată din lume şi nici o poliţie, cât ar fi ea societăţii literare care scotea revista „Însemnări Cuvioase Parascheva aduse de la Constantinopol 
Dimitrie Cantemir. Peste bulevard e Palatul de diabolică, nu va putea şterge „Luceafărul” lui ieşene”. Pe frontonul porticului, sub formă de de către Domnitorul Lupu Coci, supranumit 
Fundaţiei Culturale „Regele Ferdinand” – basorelief, într-o „Lecţie de anatomie”, sunt Vasile, de la Basileum = Rege, unde au stat până la Eminescu din mintea şi sufletele românilor. (M. 
Biblioteca Centrală Universitară. Un scriitor şi-a surprinse  personalităţi ale epocii: Tache Ionescu, incendiul din 1889. Alături, în curte, este Sala Eliade). Ceea ce aţi găsit bun la mine, dacă aţi 
imaginat Paradisul ca o bibliotecă; un alt scriitor Nicolae Culianu, Aristide Peride, Ştefan Emilian Gotică, în care s-au desfăşurat două din Sinoadele găsit ceva bun, e al Iaşului, nu al meu”.(Eugen 
a văzut instituţia respectivă ca un fel de altar... şi Wladislaw Hegel. Intreaga piaţă e dominată de Ecumenice. Biserica este o adevărată necropolă Herovanu)
Oricum ne-am închipui biblioteca... ea rămâne, Monumentul „Marii Uniri”, grup sculptural domnească, păstrând în interiorul său mormintele 
cu întâietate printre lăcaşurile de cultură. aparţinând, iniţial, artistei Olga Sturdza lui Vasile Lupu, Dimitrie Cantemir şi Alexandru Constantin ADAM
(Corneliu Ştefanache) Între acestea, se profilează (reconstituit de ...Crengăniş), despre a cărui Ioan Cuza. Şcoala „Asachi”, cu monumentul 



CRONICA ● MERIDIANE

TREI POEME DE ANDR  BRETONÉ
ndré Breton (1896-1966), poet, prozator, eseist şi În ceea priveşte divinităţile
teoretician al suprarealismului, este una din Afigurile marcante ale artei şi literaturii din secolul Lui Louis Aragon

al XX-lea. Principala sa contribuţie la dezvoltarea 

modernismului european constă în lucrările teoretice „Puţin înainte de miezul nopţii aproape de 
scrise în cadrul şcolii suprarealiste căreia i-a dedicat două debarcader.
manifeste (cel din 1924 şi cel din 1930). În primul său „Dacă o femeie ciufulită te urmează să nu o bagi în 
manifest (o mixtură îndrăzneaţă de analiză culturală, 

seamă. 
reverii autobiografice, dicteu automat şi fantezie 

„E azurul. Nu trebuie să te temi deloc de azur.
filosofică), Breton explică cum, sub influenţa psihanalizei 

„Va avea o vază mare blondă într-un copac.
lui Freud, a ajuns la o tehnică literară care are capacitatea 

„Clopotniţa satului în culori topite
de a ne arăta o nouă modalitate de explorare a propriului 

„Îţi va folosi ca punct de reper. Nu te grăbi,
subconştient. În al doilea manifest al suprarealismului, 

„Aminteşte-ţi. Gheizerul maro care lansează spre 
apare definiţia acestei mişcări artistice şi literare conform 

cer căreia aceasta aspiră să „reconcilieze” visul cu realitatea 
                                              propriului său sânge                                                            lujerii de ferigăşi să promoveze o „libertate totală” a fiinţei umane, atât în 

„Te salută.”plan artistic, cât şi politic. Concepţia artistică a lui André 
Până la capăt a fost în aceeaşi lună a anului               Scrisoarea sigilată în trei colţuri cu un Breton fost influenţată de întâlnirile cu Paul Valéry, 
Perspectivă care permite să-şi dea seama dacă este sau peşteJacques Vache şi Guillaume Apollinaire. În 1919 a publicat 
nu vorba Trecea acum în lumina suburbiilorprimele sale poeme şi, în acelaşi an, a fondat împreună cu 
                                                               despre suflete Ca un însemn de îmblânzitor. Louis Aragon şi Philippe Soupault revista „Littérature”, 
19… Un locotenent de artilerie se aşteaptă într-o dâră                                                  Acolo unde locuieşteunde apar primele texte suprarealiste din volumul Les 
                                                                    de pulbere Frumoasa, victima, cea numităChamps magnétiques. Printre cele mai cunoscute cărţi ale 

În cartier mica piramidă de rozetăsale se numără: Clair de terre (1923), Le Surréalisme et la 
                                         * Descosea pentru ea însăşi un nor asemănătorpeinture (1926), Nadja (1928), L'Amour fou (1937), 

Unei cutii a milei. Anthologie de l'humour noir (1940), Arcane 17 (1945), 
Astfel şi primul venit                             Mai târziu armura albăL'Art magique (1957), Constellations  (1959). Poemele de 
Aplecat spre ovalul dorinţei interioare Care avea să renunţe la grijile domestice şi celelaltefaţă fac parte din volumul Clair de terre (Clar de pământ) 
Numără aceşti arbuşti de după viermele lucitor Şi simţindu-se mai bine ca niciodată, lua publicat pe 15 noiembrie 1923, la trei ani după Les 
După care voi întindeţi mâna pentru a face arborele Copilul cu cochilia, cel care trebuia să fie…Champs magnétiques (Câmpurile magnetice, în 

Dar linişte.saucolaborare cu Phillipe Soupault), considerat chiar de 
                 O flacără deja dăduse naştere                                              înainte de a face dragosteBreton „prima operă pur suprarealistă”. Clair de terre 
În sinea lui, unui roman de capă

cuprindea în general texte scrise în intervalul 1921-1922, 
Şi spadă.Aşa cum fiecare zicepublicate disparat în reviste, unele în manieră dada cum 
             Pe pod, la aceeaşi oră,

sunt Pièce fausse (Piesă falsă) ori PSTT, altele cu un 
Astfel cu roua la creştet de pisică se legăna.În cealaltă lume care nu va existapronunţat caracter oniric – Cinq rêves (Cinci vise), ce 
Noaptea, – şi iluziile vor fi pierdute.Te văd alb şi elegant

apăruseră în „Littérature” însoţite de o reproducere după 
Părul femeilor are mirosul frunzei

tabloul de Le Cerveau et l'enfant al lui Giorgio De Chirico 
Iată Părinţii albi care revin din vecernie                                       de acantă 

sau poeme ca Le Buvard de cendre (Sugativa de cenuşă) 
Cu imensa cheie atârnată deasupra lor.O, geamuri superpuse ale gândirii

ori Tournesol (Floarea-soarelui), ce fuseseră scrise în vara 
Iată crainicii gri; într-adevăr iată litera În pământul de sticlă se agită sceheletele de sticlă

lui 1923. Ediţia originală a volumului, tipărită de Breton în 
Sau buza ei: inima mea este un cuc pentru 

240 de exemplare, avea şi un portret al autorului în aqua 
                           * Dumnezeu.forte realizat de Pablo Picasso.

Toată lumea a auzit vorbindu-se despre Pluta Dar în timp ce ea vorbeşte, nu mai rămâne decât un 
                                                          Meduzei pereteNu se poate ieşi de acolo Şi poate cu toată seriozitatea să creeze un echivalent al Bătând într-un mormânt ca un val gri.
acestei Eternitatea caută un ceas-brăţarăLui Paul Eluard                                                            plute în cer Puţin după miezul nopţii aproape de debarcader.
                          

Libertate culoare de om
Prezentare şi traducere din limba franceză de Câteva guri vor zbura în sclipiri

Petrişor MILITARUŢigle sub abundenţa acestei vegetaţii monstruoase
Sugativa de cenuşă

Soarele câine la crepuscul
Lui Robert DesnosLasă peronul unui hotel particular bogat

 
Păsările se vor plictisiLent piept albastru unde bate inima timpului

Dacă am uitat cevaO tânără fată goală cu braţele unui frumos dansator şi
                       cu armura precum a sfântului Gheorghe

Sunaţi clopotul de la ieşirile şcolii în mareDar asta este mult mai târziu
Ceea ce vom numi miozotisul gânditorSlabi Atlanţi

Începem prin a da soluţia concursului                                      *
Să se ştie câte lacrimi pot încăpea într-o mână de 

Râu de stele femeie
Care târăsc semnele de punctuaţie ale poemului meu
                                       şi pe cele ale prietenilor mei 1. cât de mică posibilă

2. într-o mână mijlocie
Nu trebuie să uităm că pe această libertate şi pe tine 

În timp ce îndoi acest ziar înstelatv-am 
Şi scaunele eterne au intrat o dată pentru totdeauna                                            v-am tras la paiul cel scurt
                                      în posesia vârfului munţilorDacă ea este cea pe care am cucerit-o
Locuiesc sălbatic într-o căsuţă din VaucluseCare alta vi se arată alunecând de-a lungul unei

                                            frânghii de chiciură  
Inimă scrisoare cu peceteAcest explorator luptându-se cu furnicile roşii ale
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într-un sti l  direct ,  cuvintele 
supunându-i-se docile în fluida 
curgere a comunicării Adevărului. 
Dorind, realmente, să lase în urmă un 
model autobiografic, „să spună tot”, 
fapt imposibil în timpul vieţii 
autorului şi a contemporanilor săi, 
Twain amestecă novator genurile, 

Publicată după un secol, autobiografia lui Mark Twain combinând bruioane de povestiri, 
se înscrie în rândul evenimentelor editoriale-surpriză, ea fragmente de eseuri, extrase din 
trezind un firesc interes cititorilor, din moment ce, presă( referitoare la el sau la lucrări 
testamentar, marele scriitor a impus ca memoriile sale, ale sale), pagini de jurnal intim, 
ascunse în manuscris, „să tacă” timp de o sută de ani. fragmente din primele sale tentative 
Considerând-o „ marele său roman american”, el a dictat-o, autobiografice, confesiuni postume, scrisori sau scurte 
zilnic, începând cu 1906, unei stenografe şi cuprinde aforisme. Reamintind cititorilor, prin inconfundabilul său 
treizeci şi cinci de ani din viaţa sa proiectată direct pe stil, că este nu numai unul dintre cei mai importanţi scriitori 
fundalul viu, în continuă transformare, de istorie netrucată americani, dar chiar părintele fondator al literaturii 
a tânărului stat american. Copilăria petrecută în sudul încă moderne americane. A apelat, primul, la limbajul vorbit în 
rasist, trezirea devorantei pasiuni pentru scris/citit, debutul creaţia literară, devenind pionier al „scrierii spontane”. 
jurnalistic, angajamente politice, progresiste pentru epoca „Libertatea totală a exprimării” i-a asigurat, susţin criticii, o 
sa, întâlniri cu celebrităţile timpului, editarea memoriilor turnură categoric nouă în iconoclastul său demers 
generalui Grant, dar şi consemnarea unor evenimente strict memorialistic, captivant cumul de ironie necruţătoare, 
personale, anodine sau de majoră importanţă, cum ar fi dezinvoltă încălcare a cronologiei, umor păstos, dar şi 
moartea soţiei sau a fiicei sale, descrise la limita autoironie,  persiflare a instituţiilor sau comediei sociale, 
melodramaticului, desele voiajuri, detaliat comentate, s-au atât de bine cunoscute lui. Scriitorul care a fermecat 
adunat toate în ceea ce a însemnat, pentru el, o copilăria a milioane şi milioane de pământeni cititori cu 
autobiografie: „ minciună absolută şi adevăr absolut”. În nemaipomenitele aventuri ale lui Tom Sawyer şi 
lumina căruia, Twain ni se arată drept un ambiţios om de Huckleberry Finn ne-a lăsat nu doar o incitantă 
litere, un excelent observator al realităţii, dar şi un idealist autobiografie, ci o sinceră mărturie asupra devenirii 
obsedat de puterea banilor, un deschizător de drumuri, istorice a Americii în care omul Mark Twain, cel care dintr-
dovedindu-şi, oricând şi oriunde, calităţile de american pur un umil tipograf, a devenit un celebru scriitor, aclamat şi 
sânge. Curiozitatea lui e gata să încerce noi experienţe, să citit de generaţii după generaţii, s-a încadrat drept preţioasă 
cerceteze, microscopic aproape, tot ceea ce merită atenţia piesă în uriaşul puzzle reprezentat de „visul” american. 
sa: fermieri umili, negri, indieni, politicieni, militari, După ce i-a lecturat memoriile, preşedintele Obama a 
industriaşi, simpli funcţionari, anarhişti sau trişori. constatat: „De când am citit această carte, mi-am înţeles 
Îndemnat, pe rând, de o funciară generozitate ori de furie, mai bine ţara mea.” După publicarea în State, în 2010, în 
ori de amuzament, le compune tuturor portrete cât mai cadrul Proiectului Mark Twain, susţinut de Universitatea 
fidele chipurilor lor cele adevărate, caleidoscopic reunite în California, autobiografia-şoc a fost tradusă şi în Franţa, sub 
vârtejul ascendent al unei ţări în permanentă reconstrucţie. titlul „Une histoire américaine”(ed. Tristram, 2012). Am 
La fel de firesc în saloanele vremii ca şi pe puntea căutat-o la Institutul Francez, la biblioteca universitară din 
vapoarelor de pe întinsele fluvii, călătorind când în Hawaii, Iaşi. Am găsit doar stingherite zâmbete de scuză „Încă 
când în Viena sau Florenţa, el istoriseşte fabulos cum a nu...”Am foiletat reviste, am accesat info electronice. 
jucat rolul unchiului din America sau a fratelui mai mare, Obişnuită, în ultima vreme, cu promptitudinea marilor 
pentru europenii cuceriţi de genialul său talent, de edituri din România, adresez o întrebare-îndemn: când vom 
inimitabila sa charismă, de o spumoasă sinceritate, tradusă citi şi noi „marele roman american”  în versiune română?

Aflu, cu totul întâmplător, că un distins medic ieşean a poate fi lăsat deoparte. 
descoperit un trihler psihologic de excepţie( premiat, în Pornind de la un fapt divers, 
septembrie 2012, cu Marele Premiu al Academiei a c ţ i u n e a  p a r c u rg e  o  
Franceze, cu Premiul Goncourt al Liceenilor, tot în 2012), perioadă de treizeci şi cinci 
autor fiind tânărul scriitor elveţian Joel Dicker. Distins, de de ani, într-o Americă 
altfel, şi cu Premiul scriitorilor genevezi pentru anteriorul provincială, înainte de 
său roman, de debut, „Les derniers Jours de nos peres”. a l ege rea  lu i  Obama .  
Serviabilul Google îmi oferă informaţii suplimentare: Joel A u t o r u l  t r a v e r s e a z ă  
Dicker s-a născut în 1985, într-o familie iubitoare de dezinvolt epoci diferite, 
literatură: mama- librar, tatăl- profesor de franceză. complicând progresiv 
Respirând literă tipărită din leagăn, nu e de mirare că micul intriga, realizând de fapt un 
Joel, la doar zece ani, înfiinţează „La Gazette des r o m a n  î n  r o m a n ,  
animaux”, recompensată cu premiul „Cuneo pentru fermecându-şi lectorul cu o 
protejarea naturii”. În comentariul său, „La Tribune de scriitură directă şi simplă( îl 
Geneve” îl numeşte „cel mai tânăr redactor şef din admiră pe Hemingway?), 
Geneva”. Prima sa nuvelă, Le Tigre( 33 de pagini), i se antrenându-l spre piste pe 
publică în 2005, într-o culegere a laureaţilor Premiului cât de dramatic colorate, pe atât de false. Criticul literar de 
internaţional al tinerilor autori. Termină dreptul, la „Le Figaro” a remarcat răsturnările de stuaţie, când 
călătoreşte şi trăieşte pe alte continente. Şi, după ce, surprinzătoare, când hazoase, prezentarea needulcorată a 
conform spuselor editorului francez, redactează treizeci de moravurilor societăţii americane, atât de abil drapate în   
versiuni, publică uluitorul La Vérité sur l'Affaire Harry aparenţe lipsite de cusur. În „L’Express” se evidenţiază 
Quebert, în 2012, la ed. De Fallois, L'Age d'Homme, talentul desăvârşit al lui J.D. de a alterna diverse registre 
bulversând lumea literară internaţională. Bătând recordul stilistice(cu referiri la un raport al poliţiei, la un 
de vânzări în Europa, „magnificul” său roman noir este interogatoriu etc.), de a explora o Americă surprinsă la ora 
tradus imediat în spaniolă, italiană, germană, română. În exceselor de tot felul – mediatice, literare, religioase, de a 
peste treizeci de ţări i  s-a cumpărat dreptul de editare, analiza dificil-sinuoasa condiţie a scriitorului 
numărându-se totodată printre cărţile-vedetă la ultimul contemporan, concluzionând că „La Vérité sur l'Affaire 
târg de carte de la Frankfurt. Confraţi celebri deja îl Harry Quebert” reprezintă de fapt o excelentă „lecţie de 
aplaudă la scenă deschisă, Pascal Bruckner fiind unul scris şi o lecţie de viaţă”.
dintre ei: „Cu o măiestrie uluitoare pentru un autor atât de Alertată de „indiciile” de mai sus, alerg la Biblioteca 
tânăr, Joel Dicker redefineşte romanul poliţist, romanul de Universitară „M. Eminescu”, convinsă fiind că de îndată 
formare şi romanul despre literatură, antrenându-ne într-o voi începe să citesc preţiosul tom. Desamăgire: ultima stea 
poveste pe care nu o lăsăm din mână până la ultima pagină. de pe firmamentul BESTSELLER nu e de găsit. Pentru că, 
„La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert” a fost pentru mine de un timp încoace, nu toate editurile îşi mai respectă 
revelaţia anului. obligaţia de a trimite cele 7(9?) exemplare  de fiecare carte 

Am devorat-o în câteva nopţi cu o pasiune pe care n- editată Bibliotecii Naţionale a României, de unde se 
am mai simţit-o demult pentru o carte”. Suficiente motive repartizează, de obicei, câte un exemplar cel puţin în 
deci pentru ca editura Trei să-l publice( în traducerea Anei primul rând bibliotecilor universitare. 
Antonescu), sub titlul Adevărul despre cazul Harry Oftez neajutorată: în librării inutil aş căuta-o, la un 
Quebert, lansarea petrecându-se în mai 2013, la librăria asemenea număr de pagini preţul e prohibitiv din capul 
Cărtureşti-Verona. Scriitorul, considerat „prea tânăr şi locului. 
prea atrăgător” pentru fulminantul său succes, a fost invitat Şi atunci? Stimaţi responsabili cu întocmiri de buget, 
şi la redacţia HotNews.ro, unde a răspuns întrebărilor de ce nu alocaţi fonduri cuviincioase cel puţin pentru 
adresate de cititorii săi şi a oferit, zâmbitor, autografe deja achiziţionarea unor astfel de cărţi de evidentă excepţie? 
entuziasmaţilor săi fani. Aparţinem ori nu şi Europei culturale?

Deşi are nu mai puţin de 656 de pagini, romanul intră şi 
în categoria cărţilor de vacanţă(activă!), chiar dacă greu Virginia BURDUJA

AUTOBIOGRAFIA LUI
MARK TWAIN

JO L DICKER – o nouă stea 
pe firmamentul bestseller-ului

Ë

puncte de vedere

Dacǎ luǎm în seamă anvergura domeniului, manifest - ca necesitate şi 
condiţie a fiinţării - în oricare grădiniţă şi şcoală din satul şi cătunul de pe 
cine ştie unde, pînă la grădiniţele şi şcolile de nivel european, ne bucurăm, 
desigur. După asta, puzderia festivalurilor de  teatru pentru/cu copii 
(judeţene, regionale, zonale, naţionale) cu teme variate, atractive, 
structurate pe nivele de vârstă, cu regulamente şi/ori criterii, fără 
regulamente, fără criterii, ar fi să ne-ncînte: este mişcare, efervescenţă; 
cîtă învăţătură!, cîtă înălţare!, ce mai!, s-au rupt baierele 
CUNOAŞTERII,reforma Şcolii a izbîndit şi Arta teatrului - spectacolul 
copiilor - joacă, în sfîrşit, rolul său în cadrul componentei nonformale a 
instrucţiei şi educaţiei din Şcoala românească s-a împlinit.

Aşa par lucrurile privindu-le forma, numărul şi culoarea vopselei. Este 
o impresie, realitatea formală. Dar căutînd înăuntru lucrurilor, nu simţi şi 
nu vezi JOCUL - inefabilul, metafora - expresia artistică. Ceea ce se dă 
drept spectacol este doar o însăilare şi o curgere fără noimă de forme fără 
identitate sau cu identitate neadevărată. Nejucîndu-se, ci fiind jucat, 
copilul-actor va fi pe scenă el însuşi (nimeni altul), care-şi clamează altă 
identitate. Din păcate, teatrul cu copii din România este dominat,  în 
proporţie covîrşitoare, de acest rău, rău de neîndreptat, dacă la baza sa stau 
neştiinţa, suficienţa, superficialitatea, firea fără simţire. Edificat pe 
această bază, spectacolul copiilor se prezintă la judecata unui juriu care, 
evaluînd calitatea şi cantitatea jocului conţinut de fiecare spectacol, 
stabileşte şi proclamă ierarhia valorică. Este momentul altui rău, care are 
la bază tot neştiinţa şi derivatele sale. Căci cine măsoară şi cumpăneşte 
calitatea şi cantitatea gratuităţii substanţei ludice din fiecare joc, dacă în 
România nu a existat şi nu există vreo instituţie de învăţămînt mediu sau 
superior care să pregătească specialişti pentru domeniul spectacolului cu 
copii?! Prin jurii apar actori, regizori ori critici (celebri, uneori) din teatrul 
„mare”, neştiindu-se, ignorându-se faptul că ei nu pot suplini criticul 
domeniului cu copii… Am rămas aşa, de cînd Şcoala satelor însemna 
tradiţiile şi spiritualitatea locului. Ce specialişti le trebuiau ţăranilor să-i 
înveţe cum se spune doina ori balada, să le deseneze paşii Căluşarilor, 
horelor şi al sîrbelor sau să le regizeze „Jianu'”,”Bujoru'”,”Turcul şi Radu 
Ioanei”, spectacolul clăcilor!?...

Cînd au plecat din sate, ţăranii au luat în ei zestrea spirituală a locului. 
Înstrăinarea, dorul, au potenţat procesul de diseminare în mediile urbane 
ale acestei zestre artistice. Desfăşurarea cea mai largă va avea loc în şcoli 
unde, cu copiii lor, fetele de la ţară, mame acum, încropeau spectacole de 
muzică, dansuri şi obiceiuri tradiţionale din zona de provenienţă. Şi cum 
din programul oricărei serbări şcolare nu putea lipsi piesa de teatru, 
repertoriul teatral s-a tot lărgit, în funcţie de numărul acestor manifestări, 
mereu în creştere. Călduţă, lesnicioasă şi drăgălaşă, serbarea şcolară cade 
în mămoşenie, manierism şi rutină. Condiţia este împărtăşită şi de 
componenta teatrală.Tratat ca un „datum”, spectacolul de teatru şcolar 
îngheaţă în formele primare, rămînînd o zonă liberă de înoiri şi de inovaţii: 
ştiinţa şi arta teatrului se opresc la graniţa domeniului. Comoditatea 
conferită prin degrevarea de efortul pentru ridicarea calităţii artistice, face 
ca ideea şi practica să fie însuşite de masa cadrelor didactice din grădiniţe 
şi şcolile primare, în special. Dominant şi agresiv, modelul se impune prin 
acord „tacit”, primind şi girul specialiştilor fără  specialitate. În loc  să 
afirme, să confirme , să consacre (!) concepţii şi modalităţi artistice, să le 
limpezească şi să consolideze cunoştinţe concrete, jurizarea (prin motoda 
scării valorilor) amplifică deruta şi confuzia, incertitudinile, confirmă 
neîncrederea în justeţea şi corectitudinea evaluării, încîlceşte cu totul 
minţile regizorilor ad-hoc şi ale copiilor (actori şi spectatori). Nu se ştie că 
orice jurizare este o lecţie cu titlul: Jurizarea de azi - chipul spectacolului 
de mîine.

Lehametea şi frica.
Sala e ochi. Recunosc, printre cei interesaţi de festivitatea de premiere, 

reprezentanţi ai  Ministerului Educaţiei şi Cercetării, directorii 
publicaţiilor „Didactica azi” şi „Artele spectacolului în şcoală”, critici şi 
realizatori de spectacole pentru/cu copii, cadre didactice, copii. 
Panoramînd, îl descopăr la un capăt de rînd, pe domnul Teba Flaana , 
Director General în Ministerul Educaţiei.

REPORTERUL: Bună ziua! Am vorbit la deschidere. Sîntem după 
ultima cortină. Un calificativ…o notă!

TEBA FLAANA: În prezent ministerul lucrează la întocmirea  
Portofoliului naţional al celor mai valoroase creaţii în Domeniul 
spectacolului de teatru cu elevi. Pentru asta sînt aici.

REPORTER: Ce notă aţi da abia încheiatului festival?
TEBA FLAANA: Aici nu eu dau note (arată scena. Pe aplauzele sălii) 

Juriul!
Rămân în sală ca să prind finalul (ce reporter ar rata!): Apoteoza, 

Imnul  bucuriei de-atîta-ncununare… Dar scena nu se mai face. „Felicitări 
şi ne vedem la anu”, cînd vin,  „sala” e cu spatele, se-mpinge la uşi, afară. 
Juriul nu-nţelege. Iese. Se stinge scena. Finalul! Forţez ieşirea! Pe terasa 
din faţa Palatului Republicii, înţesată de copii şi adulţi, se discută aprins. 
Într-un grup îl zăresc pe domnul Teba Flaana vorbind apăsat şi mişcîndu-şi  
trupul şi mâinile ca într-o lecţie de comunicare nonverbală. Mă zăreşte  şi 
mă-ntîmpină: - M-aţi întrebat ce notă dau festivalului! Mi-e lehamite şi 
mi-e frică! Mîine îmi pun demisia! Să daţi asta neapărat! Îşi pironeşte 
ochii-nceţoşaţi într-ai mei, şi-i acoperă cu palmele, îşi lasă capul, se-
ndoaie de umeri şi pleacă spre rondul de trandafiri dinspre Sala Mică. 
Instinctiv mă uit la ceas. Grăbesc spre scări şi, sărind cîte două trepte, caut 
din ochi maşina redacţiei. Peste o oră trebuie să dau emisiunea şi numai pe 
„camera ascunsă” am două ore de înregistrare. Cine ştia că subiectul ăsta 
se umflă: Scrisoare de protest al mamelor pentru pornografiile din 
spectacole. Şi se tot umflă: Cineva întreabă ce s-a făcut cu proiectul 
„TEATRUL COPIILOR-O NOUĂ DIDACTICĂ”, depus la minister în 
2004(!?)

Deci, la bună vedere!

Alecsandru DUMITRA-ŞERBĂNESCU

CE   ESTE   TEATRUL   COPIILOR
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UN ARTIST DE LA MARGINEA LUMII

de-un an!...GEORGE DAMIAN (11), Chenarul mai iute, mai viu la întreceri se-ndemn, debutul unui şcolar de 14 ani. 
începătorilor /Monteurii, frezorii, şcolarii, toţi, din oraşe şi Textul nu era chiar lipsit de farmec şi oferea NICOLAE LABIȘ...  Azi primim cravata roşie!...: Condeiul sate,/Ţi-au pregătit marşul muncii, zi de destulă graţie prozodică, însă o sintagmă 
sprinten străbate azi hârtie/Pentru ziua de azi libertate!”//Astăzi, cu partidul în frunte, precum „cămăşile negre” scapăta o relaţie 

(urmare din pag. 9) scrie-o poezie;/Cravată roşie, azi te primim şi construim cu temei,/Te îmbrăţişăm cu faptele, spontană şi periculoasă cu „sumanele negre” 
În „Lupta poporului” de la Suceava se inima/Pentru viaţa nouă,  cântă de August douăzeci şi trei! (13) RADU CÂRNECI din România acelor ani. 

retipăresc, în ziua de luni, 12 martie 1951, bucurie!//Cravată roşie, tu eşti/O părticică din La vremea debutului năclăit al poetului Precum se poate constata însă, redactorii 
numai versurile 11-35, 41-44 şi 51-52, cele din măreţul steag,/Pe care şi noi pionierii noui/Te Nicolae Labiş, „trudeau peniţa”, prin regiunea paginilor literare aveau vajnice tipare 
urmă sunînd ceva mai firesc: Şi inima ţi-o- iubim şi te vom apăra cu drag!//Şi noi copiii am Suceava, Gruia Bodnărescu, Valeria Boiculesi stahanoviste – un plan anual de condeie 
mbraci în roşii straie./ Ascultă deci: Fii dârz şi ales/Drumul spre pace: nu voim războiu!/Prin – care va fi apoi redactor de carte la poemul muncitoreşti! –, în care schilodeau naivităţile 
luptă, Nicolae! (10) Stalingrad a răsărit un soare nou/Şi pentru Puiul de cerb (dat la cules – 10.II.956; bun de unor tineri pentru ca, după jumătate de veac, 

Însă n-o să mai împăinjenim ochii noi./Nu vrem războiu! //  Ascultaţi, voi de peste tipar – 11.IV.956) şi volumul Primele iubiri să-i vedem lăudîndu-se cu o nemaipomenită 
cititorilor de astăzi cu „virtuţi şi virtuozităţi” oceane!/Pionierii  Republicii  noastre (dat la cules – 20.VII.956; bun de tipar – rezistenţă culturală. 
poetice din primele texte semnate de Nicolae Populare/Pornesc voioşi cu forţă înzecită/Să- 20.VIII.956), semnate de Nicolae Labiş, Curat rezistenţă, dacă mai au curaj să 
Labiş. şi clădească-o viaţă fericită./Alături de apărute la Editura Tineretului –, Radu Cârneci, scîrţîie pixelniţa şi astăzi… 

Să admitem doar că poetul Dragoş Vicol, p i o n i e r i i  s o v i e t i c i / Vo m  f i  ş i  n o i ,  George Damian, Teofil Lianu, Norman Manea, Din nefericire, Nicolae Labiş n-a fost 
redactor la „Lupta poporului” din regiunea milioane!...(12) NORMAN MANEA,elev cl. VI George Sidorovici, Dragoş Vicol, ca să nu-i înzestrat cu asemenea …rezistenţă!!!
Suceava, avea la păstrare varianta scurtă cu Fii element. Suceava pomenim decît pe cei a căror semnătură o 

NOTEdârz şi luptă, Nicolae! Altfel spus, textul care a 23 August Te-am aşteptat: ştiam că vei întîlnim frecvent în „Lupta poporului”, unde 
1.Ion Bălu, Nicolae Labiş, Editura Albatros, fost trimis pentru visatul almanah sucevean şi veni! /Te prevesteau dimineţile însângerate /Şi mai toţi scriau în dorul lelei… proletcultiste. 

Bucureşti, 1982, p. 51.care a fost citit, în ziua de duminică, 12 asprele amiezi când ciuma fascistă/Umbla să Acestea erau modelele, canonul realismului 
2.Vasile Gh. Popa, Nicolae Labiş, elev la noiembrie 1951, la Consfătuirea scriitorilor sfarme dorul de dreptate!//A fost grea lupta, socialist, de care se putea scărpina peana 

Fălticeni, Suceava, 2012, p. 148. Cotidianul tineri din Moldova, în aula Bibliotecii Centrale aprigă şi lungă: /Întemniţata-nvăţătură: utemistului Nicolae Labiş, dar şcolarul din 
regional sucevean a purtat titlurile: „Lupta din Iaşi, poezie asupra căreia redactorii de la cuvântul Partidului /Străbătea ziduri de codrii Mălinilor mai încerca uneori, şi el, după 
poporului”, „Făclia Sucevei” (cu nr. 1151, an IV, „Iaşul Nou” au împlîntat destule proptele închisori/Şi-n nopţi, prin besne, rumeniri de sonurile lui Teofil Lianu, cîte un jucăuş… 
duminică, 1 iulie 1951) şi apoi „Zori noi”, pentru 

realist socialiste. zori: /Pătrundea în casă, în suflete, în În fapt, pînă a nu împlini 14 ani, şcolarul 
ca, după decembrie 1989, să se primenească în 

Şcolarul Nicolae Labiş se conformează fapte,/Îndemn la luptă pentru libertate!//Într-o fălticenian şi-a încercat şansa, în toamna anului „Crai nou”.
sugestiilor, merge acasă încîntat de fastul zi ai sosit, libertate, /Pe căştile cu stele roşii, vii 1949, să publice la „Viaţa românească” din 3.Gheorghe Tomozei, …Urmele poetului 
manifestării şi de succesul repurtat, trudeşte scântei: /Răsună pe străzi: „Sculaţi voi Bucureşti, poezia Muntele cântă. Numai că, Labiş, Editura Sport-turism, Bucureşti, 1985, p. 
vîrtos peniţa, împopoţănează, în zilele de 15-17 oropsiţi ai vieţii!”/Era în August douăzeci şi vigilent, „colectivul de poezie” de pe b-dul Ana 87.
noiembrie 1950, textul cu încă 26 de versuri şi t re i . / C â n t a u  k a t i u ş e l e ,  c â n t e c  d e  Ipătescu nr. 36 îi solicita „Tov. Nicolae Labiş, 4. Mircea Coloşenco, op. cit., p. 10. 
îşi trimite mintenaş dîrzenia revoluţionară la sărbătoare/Iar roşiile steaguri, nădejdi Văleni-Stânişoara, Com. Mălini, jud. Baia” să 5. Gheorghe Tomozei, op. cit.,  p.102.
Iaşi. împlinite, /Fluturau către noi Victorie mai trimită şi să-şi declare vîrsta şi apartenenţa 6. Mircea Coloşenco, op. cit., p. 209.

Varianta pe care a facsimiliat-o Mircea 7.Titlu necuprins de Mircea Coloşenco în mare!/Ostaşii lui Stalin, solii muncii şi vieţii, socială: „Am primit poezia „Muntele cântă” şi 
Nicolae Labiş (1935-1956) Bibliografie, ed. cit., Coloşenco, dintre manuscrisele poetului, nr. de /Sdrobit-au nazismul spurcată robie, ne-a bucurat dorinţa dumitale de a scrie. 
din care apel absentează încă Săptămâna tinereţii, inventar 41 în Fondul literar „Nicolae Labiş” /Minciuna şi jaful şi lanţuri, o mie!//Ei, ostaşii Numai din aceste versuri nu ne-am putut însă 
în „Lupta poporului”, Suceava, an IV, nr. 1067, de la Muzeul Bucovinei din Suceava – pentru roşii, peste pământul patriei subjugate, /Peste forma o părere asupra posibilităţilor d-tale şi 
vineri, 23 martie 1951, p. 2. care imagini ţin să-i mulţumesc recunoscător şi lacrimile suferinţei, /Peste urmele lanţurilor deci te rugăm să ne mai trimiţi. Te rugăm să ne 

8. „Contemporanul”, nr. 227, vineri, 9 februarie pe această cale arată o scriitură mult prea descătuşate,/Pentru visurile roi în inimi, informezi asupra vârstei d-tale şi apartenenţei 
1951, p. 2.apropiată de textul tipărit în publicaţia ieşană, /Pentru idealurile mai vii ca oricând, /Pentru sociale. Îţi recomandăm, să încerci a oglindi în 

9.„U.T.M.-ist, în vârstă de 14 ani, din cenaclul pentru a ne închipui că a fost aşternută din fuga gândurile spre lumea cea nouă, spre fapte,/Au versuri aspecte din mediul în care munceşti.
Fălticeni”, în „Iaşul nou”, Iaşi, an II, nr. 8, condeiului. strigat jertfindu-şi sângele pentru toţi: Cu salutări tovărăşeşti, / Colectivul de 
decembrie 1950, p. 8-10.

În acele zile încărcate cu patos „Libertate”!//Libertate!/Au răsunat peste poezie: / Cristian Sârbu / Mihu Dragomir / 10.„Lupta poporului”, Suceava, an IV, nr. 1058, 
revoluţionar, poeţii români cîntau aprins zile munţi, până la albastra mare,/Au început să te Eugen Jebeleanu” (14) luni, 12 martie 1951, p. 2.
festive, republica, locomotiva, strungul, susure izvoarele, pădurile, /Să te simtă copiii Aşa se îngroapă în uitare o poezie care i-ar 11.Debut în „Lupta poporului”, Suceava, an III, 
ţapina, planurile economice sau chiar firava ca pe-o sărutare, /Să te cânte fetele-n fi dat băiatului din Văleni-Stînişoara curaj să-şi nr. 457, luni, 31 ianuarie 1949, p. 2, care mai 
cravată pionierească. şezătoare,/Să te murmure bătrânii, după ani exprime cu mai multă naturaleţe „mândria tipăreşte în acelaşi ziar, nr. 562, luni, 6 iunie 1949, 

Şi ne vom îngădui doar trei exemple: lungi şi grei,/Ai venit, Libertate, eşti a noastră codreană”. Muntele cântă: Când soarele p. 2, poezia Tineretul nou, iar în nr. 574, luni, 20 
Cântec pentru Planul de Stat: La început de zi scumpă,/August douăzeci şi trei!//Pe răsare, rubiniu, dimineaţa,/Prin munţi,/Peste iunie 1949, p. 2, Ţapinarul.
an/Te-a-mbrăţişat poporul:/Eşti primul nostru pământul patriei libere, azi,/Cu partidul în ape şi punţi/Se naşte cu vuiet de muncă 12.„Debut absolut”… în „Lupta Poporului”, an 
Plan!/Tu-nsemni pentru cei mulţi şi III, nr. 556, luni, 30 mai 1949, p. 2, pagina frunte, cu zâmbete, cu trainice bucurii,/Te-am viaţa.//Cămăşile negre, vărgate/Înfăşură 

culturală, unde mai semnează versuri Ecaterina desrobiţi/Belşug în casă nouă/Şi drag: aşteptat să vii;/Cu braţele pline de povara corpuri vânjoase, bronzate,/Bătute de soare, 
Mihăescu, Mi-e sete de viaţă; Olivia Roşca, Republica!/S-au încleştat mai tari, mai faptelor dorite,/Cu sufletul mai roşu, ca bătute de vânt./Ţapinele scurmă cu ciocul de 
Poemul muncii, şi Ilarie Poştariu, eseul La 150 hotărâte braţele/Pe ciocan,/Pe plug, pe soarele fierbinte!//Pentru tine s-au pârguit în f i e r / Î n  a r b o r i  c e  p i e r  ş i  c a d  l a  
ani de la moartea lui Puşkin. condei!/Tu-nsemni mai multă pâine, mai mult livezi poamele/Şi roadele muncii au umplut, ca pământ.//Aici/Între miezuri de stâncă/În noroi 

13.„Lupta Poporului”, an IV, nr. 935, luni, 28 fier,/Cărbuni şi aur negru, din belşug./În urma nicicând, hambarele; /Te-au aşteptat oţelarii, sau în funduri de râpă adâncă,/Cu palme 
august 1950, p. 2.ta va creşte lumina ca un val,/Uzini noui petroliştii, minerii, strungarii,/Cu normele bătute, cu buze crăpate,/Cu inima-n flăcări, 

14.Gheorghe Tomozei, Moartea unui poet, ed. răsări-vor cu steag roş pe furnal!/Şi sufletele le peste plan depăşite, /Ţesătoarele, cu spornice f ierbinte  ca jarul , /Munceşte  mereu 
cit., p. 105

cuprind şi le aruncă/Vioaie, unul altuia: chiot angajamente-mplinite; /Hora muncii, în chiot ţapinarul…/Când noaptea perdeaua de 15.Nicolae Cârlan, Virtuţi şi virtualităţi poetice 
de muncă./Şi-ntrecerile cresc şi se-nmulţesc/În s-a-ncins peste tot: /Pentru tine cărbunarii, umbre-şi desface,/Când soarele raze-n hăţişuri în manuscrisele lui Nicolae Labiş, Muzeul 
jurul tău, iubite Plan,/Căci vrem să te- mai mult lignit scot, /Tractoriştii mai cu drag, împlântă,/Viaţa se naşte/Şi muntele cântă.(15) Naţional al Bucovinei, Editura „Bucovina 
mplinim/Şi depăşim,/Mai repede, în mai puţin brazde lungi pentru pace însemn,/Furnaliştii Ceea ce n-ar fi fost deloc ruşinos pentru Viitoare”, Suceava, 1998, 100 p. 19-20.
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Să revenim la reclame.
Ce ziceți de concluzia din publicitatea aia deja veche, cu 

lactate: „prea bun, prea ca la țară!”? Io zic că nu-ntotdeauna 
ce-i la țară este ideal. Deși Natașa Raab rămîne o actriță (și) 
de reclame, excelentă. 

Dar și Magda Catone era cândva bună, azi fiind 
agasantă cînd laudă detergenții ei miraculoși, în care nu mai 
are nimeni încredere. Ce-i mult, nu-i bun. De ce oare 
profesioniștii din publicitatea tv nu-nțeleg asta? Sau poate 
nu-s profesioniști, ci doar indivizi care vor bani.

Mai apărură, recent, tot în arealul lăudării unor produse 
care n-au nevoie de reclamă, doi termeni dubioși, care țin 
ori de oligofrenie, ori de bășcălie. Primul e la semințele 
pestrițe fără sare, care, ni se spune, doct, creează 
NUPLECABILITATE. Conceptul fiind confuz, mă 
mulțumesc cu dorința rapidă a... plecabilității din fața 
micului ecran...

Al doilea e legat de telefoane mobile și rețele 
avantajoase: cică dacă nu cumperi nu știu ce cartelă, poți 
rămîne, vai!, NESEMES UITĂ! Iaca poznă! De-aici pîn la 
celibat definitiv, nu mai e decît un pas... Deci, fătucele 
moșului, acceptați să fiți semesuite, oricît de imoral ar părea 
procedeul...

*

Becali e un fericit: și-n libertate, și la gherlă, e tot în 
centrul atenției. Recent, toate tembeliziunile arătatără că 
veniră tocmai de la Muntele Athos monahi, spre spovedirea 
lui Jiji. 

Noroc cu deținuții, că ne mai sfințim și noi... Dar, deși 
avem mulți, sfințirea națională e cam pirpirie...

*

Că tot vorovirăm de Biserică: domle, la Timișoara ieși o 
premieră teatrală cu un titlu șocant: Dumnezeu e un mare 
mafiot. Sigur că titlul, arăta un reportaj tv, a supărat 
Biserica. 

Dar și Teatrul s-ar putea supăra că-n unele lăcașe de cult 
calitatea spectacolelor (religioase) este îndoielnică. Teatrul 
n-o face. A se lua aminte...

Apoi, aceeași instituție s-a scandalizat că au apărut 
sifoane cu eticheta Apă cu duh. De ce? Conform ilogicii 
bigote, propun să interzicem și expresia sărac cu duhul, ori 
poezia Satiră duhului meu. Ca să fie tacîmul cenzurii BOR 
complet.

*

Închei cu ceva bun, favorabil Iașiului: Gala teatrelor de 
Operă, desfășurată pe scena Teatrului nostru și televizată pe 
patru posturi. Un eveniment remarcabil, pentru care stafful 
Galei, în frunte cu Beatrice Rancea, merită mii de felicitări. 
După Gala UNITER, Gala Operelor ridică bine capitala 
Moldovei în topul virtualelor capitale culturale.

O singură nedumerire: Opera bucureșteană de ce n-a 
participat? Poate aflăm răspunsul, într-o bună zi...

Bogdan ULMU

de-ale televiziunii Din TRIBUNA (nr.257, 16-31), ilustrat cu 
reproduceri după lucrări semnate Mariana 
Bojan, reţinem câteva versuri dintr-un prim 
manifest al „artei pentru artă” din literatura 
engleză, inclus în povestea lui Endymion, 
tălmăcită de John Keats: „Ceea ce poartă 
frumuseţe ne-aduce veşnic bucurie/ Şi haru-i 
creşte; niciodată nu va cădea-n nimicnicie, / Ci 
va păstra tihnit iatacul de linişti pentru-al nostru 
suflet/ Şi somnul cel cu blânde vise, odihnitor, 
cu lin răsuflet” (în traducerea Cristinei 
Tătaru).Tuşate deja de seninătatea vacanţei, 
pagini de proză de Paul Goma – „Bătrânul şi 
fata( IV) – scurt roman – jurnal – roman scurt”, 
neaşteptat de paşnic scris, şi textul „Fără 
diacritice” „Roman-fluviu din semeseuri şi e-

●mail-uri” de Nicolae Iliescu. Citim în 
DILEMATECA(nr. 84/mai 2013), sub titlul „Un 
loc de întâlnire pentru oameni şi cărţi” de Matei 
Martin, prezentarea unui neobişnuit, până 
acum, site: BOOKTOPIA, „platformă 
independentă”, unde aproximativ 3000 de 
utilizatori activi postează 30-40 de recenzii noi 
pe lună, coordonatorii introducând în sistem, 
tot lunar, o sută de cărţi noi. Ideea ineditului loc 
de regăsire oameni-cărţi a avut-o managing 
partener-ul Alexandra Rusu, fost redactor şef la 
editura All. Observând reala stagnare a 
influenţei comentariului critic la noile cărţi 
asupra cititorilor, dar şi restrângerea numărului 
acestora, în condiţiile creşterii vertiginoase de 
titluri tipărite, A.R. a creat Booktopia, o iniţiativă 
de altfel premiată pentru „cea mai eficientă 
platformă de promovare a cărţii, la Gala 
Industriei de Carte( Bun de Tipar)” din această 

●primăvară. DACIA LITERARĂ (nr.5-6/2013) 
se deschide cu un „text regăsit”, preluat dintr-
un articol publicat în ziarul ieşean „Opinia” din 
27 februarie 1938 de Aurel Leon, ziaristul-
scriitor de la care mulţi au deprins neistovitul 
meşteşug. După grupajul dedicat lui Eminescu, 
Ion Filipciuc  evocă sensibil pe profesorul, 
imparţial, şi omul, generos, Dumitru Irimia. 
Cele patru scrisori trimise de sculptorul Ion 
Vlad(1920-2002), prozatorului Alexandru 
Struţeanu(1921-!996) – ambii rămaşi în vest 
înainte de 1990, luminează o relaţie de strânsă 
prietenie, atât de benefică şi creaţiei, atunci 
când e sinceră. George Popa susţine că „din 
poezie s-a născut filozofia occidentală”, între 
ele, între poezie şi filozofie existând o 
ambivalenţă continuă, reciproc completându-
se. Rămânând în rarefiatul spaţiu al 
spiritualităţii senine, rubrica „arhiva lirică” reia o 
poemă de Radu Gyr, o clipă de graţie 
dumnezeiască, de întâlnire a poetului, cu un 
înger „cu glasul stins, cu pasul obosit”. Pentru 
că şi îngerii pot obosi de prea multul Rău de 
îndreptat în lume. Aşa cum obosesc oamenii. 
Aşa cum a obosit şi Zoe Dumitrescu-
Buşulenga, devenită Maica Benedicta în 
retragerea ei monahală(evocare de Alexandru 
Zub). După tristeţe, o clipă de destindere e bine 
venită, aşa că Stelian Dumistrăcel, apelând la 
ştiutul său şarm lingvistic, ne explică în ce 
registru să-l citim pe Caragiale. Din versurile 
poetei contemporane Kiki Dimoula(traducere: 
Andreas Rados şi Valeriu Mardare) reţinem un 
sfat de urmat în cazul pierderii de sine: „ (...) Nu 
te întrista/ Dezamăgeşte-te în tihnă./ Acceptă 
să priveşti molcom / ceasul oprit. / Arată-ţi 
disperarea cumpătat/ că arcul ceasului nu e 
slăbit,/ că astfel merge timpul tău” Şi al celor 
care-i răspund poetului Lucian Vasiliu la 
întrebările unui „chestionar cu accente 
ludice”(în spiritul chestionarului Proust? ), 
dintre care cea referitoare la 22 decembrie 
1989 invită la o amară trezire din prea 
romanticul nostru vis de regăsire a normalităţii 

pierdute. (V. B.) 

● 

 

reviste

Goldan, unul dintre geamgiii vestiţi ai Iaşiului de odinioară, azi în vârstă de 91 de 
ani, trăieşte în căsuţa sa de pe str. Stejar, nr. 1077 bis. La sfârşitul lui decembrie 1999, 
a avut un vis sau o vedenie, nici el nu mai ştie exact, dar ceea ce-i sigur este faptul că 
îşi aminteşte de la un capăt la altul toate detaliile.

Se făcea că un om foarte bogat, de prin nordul Europei, înalt de vreo cinci coţi, cu 
o faţă de mărimea unei căldări smălţuită în roşu şi turtită pe alocuri, având vorba 
hotărâtă şi extrem de ademenitoare, a reuşit cu acte în regulă să cumpere aproape 
toate proprietăţile şi sufletele Iaşiului! Mai rămăsese doar strada Stejar pe care, de 70 
de ani, geamgiul Goldan locuieşte. Sălăşluitorii acestei străzi, sfătuiţi de geamgiu, au 
rezistat mult ispitelor în a-şi înstrăina bunurile şi pământul ce le deţineau. Într-una 
din zilele începutului de an 2003, domnul Goldan a fost invitat în capitala Franţei 
pentru a primi Legiunea de onoare ce-i fusese acordată. Tocmai în acea zi, 
cumpărătorul, putred de bogat, a insistat pe lângă oamenii din strada Stejar, oferindu-
le incredibile sume de bani, pentru a-şi vinde proprietăţile. Rămaşi fără sfătuitorul 
Goldan şi tentaţi de sumele propuse, aceştia au semnat actele. Se poate lesne deduce 
că-i lipseau cumpărătorului oraşului Iaşi doar căsuţa geamgiului Goldan împreună 
cu cei 700 de metri pătraţi. Mult a mai insistat diabolicul stăpân ca şi geamgiul să-i 
accepte oferta. I s-a avansat o fabuloasă sumă de lire sterline pentru casă şi pământ. 
Vroia cumpărătorul din nordul Europei cu tot dinadinsul ca întreg oraşul Iaşi să fie al 
lui şi numai al lui. Dar, indiferent de suma ce i-a mai fost propusă, geamgiul nu se 
clătina din hotărârea şi dârzenia sa de a nu-şi înstrăina nimic. Cumpărătorul, în cele 
din urmă, după mai mult tentative, l-a rugat să-i explice ce îl face să nu cedeze.

- Domnule, îi răspunse geamgiul Goldan, atunci când va veni cineva în Iaşi şi va 
întreba al cui este oraşul acesta, dacă veţi spune că este al dumneavoastră, eu voi 
corecta neadevărul şi-i voi răspunde că nu este numai al dumneavoastră, ci este şi al 
meu...!

* * *

„El a murit pentru noi”

Domnul Varlaam Pamfil, un bun creştin, mi-a relatat mai demult o întâmplare 
adevărată. O voi reda aşa cum mi-o amintesc acum:

Cârmaciul Johann Maynard se alfa la bordul unui vapor cu aburi care naviga 
între Detroit şi Buffalo. Era o după-amiază frumoasă de vară. Vaporul era plin de 
călători. Deodată s-a ridicat un nor de fum din interiorul vaporului şi s-a auzit 
strigătul alarmant: „Foc! Foc la bord!”. Toţi pasagerii şi marinarii s-au repezit pe 
punte. S-a turnat apă peste flăcări, dar totul a fost zadarnic. Vaporul avea o 
încărcătură de gudron care, odată atinsă de foc, nu putea fi stinsă. Pasagerii 
înghesuiţi spre cârmaci îl întrebau plini de teamă:

- Cât mai avem până la Buffalo?
- Aproximativ o jumătate de milă marină.
- Şi cât timp ne trebuie?
- Trei sferturi de oră, dacă navigăm ca până acum.
Dar norii de fum se înălţau şi mai groşi, şi mai mari, iar vâlvătaia sporea.
- Rămâneţi cu orice preţ la bordul vaporului, dacă vreţi să vă salvaţi viaţa!
Toţi au alergat în faţă: pasagerii şi echipajul. Toată partea din spate a vaporului 

dispăruse în flăcări şi fum, care se ridica în rotocoale.
- Johann Maynard! strigă căpitanul.
- Da, domnule căpitan!
- Mai rezişti încă cinci minute?
- Cu ajutorul lui Dumnezeu voi putea!
În acel moment, curajosului cârmaci i se pârliseră părul şi barba, hainele îi ardeau 

încet şi mâna dreaptă îi era arsă, dar cu stânga ţinea cârma neclintit. Cu un mare curaj, 
el a condus vaporul în mijlocul flăcărilor şi fumului până în port. Acolo, toţi s-au 
năpustit pe ţărm; erau salvaţi. Era ca o trecere din moarte la viaţă. Singur Maynard 
era mort. Echipajul vaporului, pasagerii, întregul oraş au condus trupul fără viaţă al 
salvatorului lor la locul de odihnă. Multe lacrimi au fost vărsate pe mormântul 
aceluia care i-a salvat cu preţul vieţii. Inimi pline de recunoştinţă au scris cu litere de 
aur pe un monument de marmură: „El a murit pentru noi”.

Cunoaştem oare sacrificiul Mântuitorului care, părăsit de toţi, urât de oameni şi 
judecat de Dumnezeu pe Golgota, a murit pentru noi pe cruce? Am înţeles că acesta 
este preţul salvării noastre? Am înţeles însemnătatea cuvintelor: „El a murit pentru 
noi”?

* * *

O butadă de-a lui Nichita Stănescu de mare succes:
Mari poeţi avem peste o sută, cel mai mare sunt vreo zece, poet adevărat e unul!

* * *

· Cine se duce la cârciumă ca să afle fericirea este 
ca unul care s-ar sui într-un pom ca să prindă 
peşte.
· Numeroasele oglinzi sunt nefolositoare dacă 
privim prea târziu în ele.
· Înainte de a sări, uită-te bine, ca nu cumva sfatul 
unui prieten să-ţi aducă mai multă pagubă decât 
ocara unui duşman.

Nicolae PANAITE

GEAMGIUL GOLDAN 
ŞI CÂRMACIUL JOHANN 
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