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Funcþia artistului rãmâne aceea de a descifra 
semnele ascunse ale naturii ºi de a interpreta 
misterele universului. Semne se aflã peste tot. 
Numai sã ºtii sã le vezi. Da. Pretutindeni dai de 
semne. Nu-i nevoie sã cãutãm formule obscure sau 
taine de nepãtruns. Când þi-e dragã viaþa, îþi ies în 
cale semnele ºi-i destul sã le priveºti cum trebuie, 
ca sã le pãtrunzi tâlcul...Cei cu inima curatã, copiii 
mai ales, le zãresc cei dintâi. Priviþi sculpturile 
mele pânã când le veþi vedea! Cei mai aproape de 
Dumnezeu le-au vãzut.

Existã un þel în orice lucru. Pentru a-l atinge, 
trebuie sã te desprinzi de tine însuþi...Am fãcut ºi eu 
câþiva paºi pe nisipul eternitãþii...Nu mai sunt al 
lumii acesteia, sunt departe de mine însumi, 
desprins de propriul meu trup. Mã aflu printre 
lucrurile esenþiale.

Dumnezeu este peste tot. Dumnezeu este când uiþi 
de tine ºi când eºti umil ºi când te dãruieºti. 
Dumnezeu este opera ta. Ea este magicã. O doamnã 
de la New York, care a simþit asta, a îngenuncheat ºi 
a plâns în faþa uneia dintre Pãsãrile mele. Iubesc 
ceea ce se înalþã.

Eu am vrut sã înalþ totul dincolo de Pãmânt. Eu am 
fãcut piatra sã cânte pentru Omenire. Sculpturile 
mele sunt chiar ºi pentru orbi. Ceea ce vã dãruiesc 
eu este bucurie curatã.

Mi-am lãsat sculpturile sã se joace cu cerul ºi cu 
oamenii, dovedind lumii cã este cu putinþã o 
sculpturã a focului. Libere, ele erau mereu altfel 
iubite de oameni, ele însele altfel iubind. Dar 
operele nu ajung niciodatã la o desãvârºire 
completã, pentru cã însãºi materia nu este 
desãvârºitã.

Iubesc tot ceea ce se înalþã! Pãsãrile mãiastre m-au 
fascinat  ºi nu m-am mai eliberat din mreaja lor 
niciodatã. Eu nu am cãutat, în toatã viaþa mea, decât 
esenþa zborului! Eu nu creez Pãsãri, ci zboruri. 
Sculptura nu este altceva decât apã, apã, apã...Apa 
însãºi!

Caut forma în tot ce fac, pentru a rezolva problema 
dificilã ºi nebuneascã de a cuprinde toate formele 
într-una singurã.
( revista Omniscop, online, din „Brâncuºi - amintiri 
ºi exegeze” de Petre Pandrea)

Proporþia interioarã - este ultimul adevãr inerent în 
absolut toate lucrurile.

Eu mã aflu acum foarte aproape de Dumnezeu: ºi 
nu îmi trebuie decât sã întind o mânã spre El, ca sã îl 
pipãi!...Îl voi aºtepta pe bunul Dumnezeu în 
Atelierul meu...

Simplitatea este o complexitate rezolvatã.

Eu am voit sã înalþ totul dincolo de  pãmânt.
              Cocoºii mei cântã!
              ªi pãsãrile mele zboarã!

În timpul copilãriei - am dormit în pat.
În timpul adolescenþei - am aºteptat la uºã.
În timpul maturitãþii - am zburat spre ceruri.

Arta nu este o evadare din realitate, ci o intrare în 
realitate, cea mai adevãratã poate, în singura 
realitate valabilã.

(Petre PANDREA, Brâncuºi. Amintiri ºi exegeze, 
Editura VREMEA, 2002)
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Raluca SOFIAN-OLTEANU

Ploi, liturghie ºi-un strop de beþie

a început a fost ploaia. ªi dupã, tot ea. Dar s-a 
simþit! Chiar s-a. Semn cã totul e posibil când 
evenimentele se perindã pe un fãgaº ceva mai bine L

organizat. Între ciocan ºi nicovalã ( "loviturã de graþie" pentru 
cheflii, versus "îndelung râvnit miraj" pentru restul rãmas de 
oraº), decizia de a separa liturghia ºi beþia (nenuanþatã 
peiorativ neapãrat), prin compartimentarea teritoriului, cu 
cap, a schimbat fundamental faþa sãrbãtorilor de la Iaºi. 
Acestea au fost finalmente (a)servite dupã bunul fiecãruia 
plac. 

Miile de pelerini, triaþi serios de credinþã ºi umed astfalt, 
au aºteptat fãrã a le fi greu încercat fondul sonor. Sau vizual. 
Serviþi cu sandwich-uri, ceai cald ºi protejaþi printr-un gest - 
aproape samaritean - mã refer desigur la iniþiativa Primãriei 
de a acoperi o parte din culoarul care conducea cãtre catafalc, 
cãlãtorii întru credinþã s-au putut bucura în tihnã de întâlnirea 
sfiinþilor la Iaºi, alãturi de moaºtele Sfintei Parascheva fiind 
celebrat, prin mijlocirea delegaþiei cipriote ºi-al Limassolului 
mitropolit, Cuv. Neofit. 

Cred însã cã adevãratul miraj al Sãrbãtorilor, la sfert de 
veac aniversar, a stat în recâºtigarea statutului spiritual. Cel 
onest, cald, uman, nu televizat. Era de-ajuns sã priveºti 
chipurile celor abia desprinºi de înfloritul catafalc pentru a le 
simþi emoþia. Iar dacã emoþia lor ajungea sã te miºte 
substanþial, înseamnã cã ceva mai profund decât aparenþa a 
transgresat un pelerinaj pândit de superficialitate ºi mult 
kitsch în ultimii ani. Cu alte cuvinte, credincioºii n-au (mai) 
uitat de ce-au venit ºi au plecat, poate, dãruiþi dupã cerere ºi 
har. 

În altã ordine de idei, opulenþa costumelor monahale a 
creat, la slujba din 14 octombrie, când peste 15.000 de suflete 
s-au adunat, un destul de agasant/ angoasant contrast. Prea 
mult, prea evident, prea tranºant tãiat. Un noi ºi voi, subliniat, 
care, cu puþinã fineþe ºi-n lipsa ecranelor imense, poate c-ar fi 
trecut neobservat. Unde pui cã nici comerþul cu cele sfinte, 
din spatele Catedralei Mitropolitane, n-a abdicat (chiar dacã, 
Slavã Domnului!, nu s-au mai vãzut covoare sau portofele 
sfinþite la Cuvioasa), ba a egalat chiar tradiþionalul Târg de 
Toamnã, de la Hala Centralã ºi a depãºit clar în grandoare pe 
cel dedicat produselor artizanale. Fie ºi rãpus vremelnic de 
ploaie, acesta din urmã a excelat la capitolul autenticitate. 

Bunul gust ºi estetica au câºtigat detaºat, lãsând în urmã 
speranþe demne de reiterat. Graþie selecþiei meºterilor 
populari, expunerea produselor a avut, în fine, un caracter 
unitar, pledând plauzibil în detrimentul chinezãriilor colorate, 
obsesiv etalate în ediþiile nu foarte îndepãrtate.

Fãrã tonetele de pe strãzile Palat sau ªtefan cel Mare, 
traficul a rãsuflat uºurat iar Palatul, proaspãt renovat, a scãpat 
de supliciul artificiilor ce i-au testat ecoul ºi capacitãþile 
senzoriale an dupã an. (Asta dacã nu cumva o fi mai uºor de 
fisurat dupã consolidare decât în stãrile intermediare, cînd 
nimeni nu l-a menajat. Dar nu e decât un gând cârcotaº.) 

Altfel, n-a lipsit nimic (poate doar politicienii din prim 
plan, dar asta nu ne-a dãunat civic cu ceva); ba avut-am de 
toate, unele cu repetiþie popularizate (apropo, oamenii cu 
agenda, n-ar strica puþinã schimbare!). Fost-au deci accente: 
de bâlci în floare (cine ar fi crezut cã ªtrandul, toamna, poate fi 
o atracþie?), culinare (sub supremaþia micului pânã la 
alienare), sportive (crosuri numai bune de încãlzit norii de 
ploaie), retro nostalgice (defilãri de costume de epocã ºi 
maºini spectaculare pe pietonalul ªtefan cel Mare), culturale, 
protestatare ( organizaþiile studenþeºti au cerut drepturi ºi 
vizibilitate prin concertul trupei rock Sonatic) ºi 
divertismento-concerto-atrãgãtoare-cu biþii daþi la tare ºi 
câteva portofele ºutite din buzunare.

În parantezã fie spus, 
vizavi de ultimele, ar merita, 
da' nu în acest spaþiu editorial, 
o privire în curtea vecinului, 
ceva. Mai precis în cea a 
oraºului  aceluia de s-a 
pricopsit cu titulatura de 
Capitalã Culturalã Europeanã. 
Acolo zilele oraºului þin trei nu 
"fãrã numãr" zile (e drept cã n-
au probat tandemul recreaþie/ 
reculegere, cã sigur ar fi fãcut 
altã alegere) ºi bugetul alocat a 
rãmas la pragul sutelor de mii, 
nu al celor peste douã milioane 
fãr' de care la noi nu e 
sãrbãtoare cu fasoane. Nu poþi 
sã nu te întrebi pe cine 
încercãm a epata. Pentru cã, pe 
termen lung ºi-n plan larg, e 
clar cã nu ne iese pasienþa. ªtiu 
cã moldoveanul nu tocmai e al 
cumpãtãrii fan, dar ar merita 
probatã ºi-o ediþie din asta, aºa, 
de... trufanda. 

Dincolo însã de orice 
cronometrare a plusurilor ºi 
minusurilor din dotare (vezi 
picanteria ce a fãcut ocolul naþional, întâmplarea neîntâmplatã 
a trupei Auoleu cu jandarmul cãruia, teatrul în stradã i-a pãrut 
ºaradã, nu festivalierã ofrandã) trebuie recunoscute ca atare, 
câteva iniþiative care au pus sare (ºi piper) acestui compendiu 
bulevardier. 

A fost anul în care Iaºul, ce sã vezi!, a intrat în ecuaþie la 

propriul bal. Cine era interesat se putea ciocni fructuos de 
personajul aniversat în diferite locaþii din oraº. Printre ele, 
"Cafeneaua veche" sau Ateneul Tãtãraºi. Prima a propus 
(re)desoperirea Iaºului vechi din punct de vedere literar ºi 
vizual, la o ceaºcã de armeneascã cafea. A doua, a mizat pe 
expoziþia fotografului Andrei Cucu, pentru o privire de la 
înãlþime peste Iaºi. La propriu ºi la figurat. Seara Valorilor 
ieºene a beneficiat ºi ea, ca-n fiecare an, de gãzduirea 
Teatrului Naþional. Concertul de muzicã religioasã propus de 

UAGE în sala Eduard Caudella s-a integrat sensibil în peisaj. 
"Arca lui Gutenberg" i-a adunat pe iubitorii de carte ºi arte 
frumoase, iar Inspectoratul ªcolar Judeþean a pus pe roate un 
seminar interactiv despre Oameni ºi fapte din cetate.( Pentru 
elevi dar ºi pentru puþinii adulþii care nu considerã, poate, a le 
ºti deja pe toate). ªi închei, subiectiv, enumerarea, cu una 
dintre preferate. Fie ºi doar pentru cã mi se pare rarã ºi cu atât 
mai binefãcãtoare orice instituþionalã colaborare. Nu mai 
puþin de 10 muzee ºi instituþii de culturã ieºene, al cãror sediu 
înseamnã sub o formã sau alta, clãdire de patrimoniu, ºi-au dat 
mâna ºi ºi-au pus laolalaltã colecþiile, în virtutea unui demers 
expoziþional dedicat Primului Rãzboi Mondial. Amãnuntul, 
salutar, a constat în posibilitatea ca preþ de o zi (16 octombrie) 
aceste clãdiri, printre care Palatul Roznovanu, Garnizoana 
Iaºi, Muzeul Universitãþii sau Casa Dr. Bogdan, sã se poatã, 
gratuit, vizita.

Cu bune, cu rele, mai sãrac în pelerini dar nu ºi-n chef, 
Iaºul continuã seria evenimentelor aniversare detectabile în 
proiect. Intrã astfel (intervalul 24-30 octombrie) în plan o 
"sãptãmânã europeanã a democraþiei locale", traductibilã în 
fapte prin dezbateri ale centrelor de cartier ºi un concurs de 
fotografie al cãrei cuvânt cheie ar fi "diversitate". 
Cinefilii vor fi probabil bucuroºi sã afle cã, preþ de douã zile 
(28-29 octombrie), filmele premiate la Cannes descind, la 
iniþiativa regizorului Mungiu, în cinematografele locale, în 
timp ce, pânã la jumãtatea lunii viitoare, "Artis" Salonul 
Municipal de Artã va râmâne deschis amatorilor în ambianþa 
magnificã a Galeriilor Fundaþiilor Regale. Pe 22, diafana 
expoziþie a florilor de toamnã debuteazã cu propriul regal 
vegetal, în Grãdina Botanicã. ªi uite încã un motiv de pozitivã 
panicã: FILIT-ul revine la rându-i, în sunet de goarnã ºi 
(sperãm) haine de galã, pe oribita culturalã. Pe 25, mai exact. 
Adunare generalã?
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-au fascinat întotdeauna ideile lui Valèry despre 
Europa ºi spiritul european. Unele dintre ele pot fi 
considerate oricând ca fiind un comentariu al M

realitãþilor politice europene de astãzi. Iatã un exemplu cu iz de 
profeþie: geniul marilor guvernãri din trecut a obosit, devenind 
neputincios ºi chiar inutilizabil prin extinderea ºi sporirea 
conexiunilor de fenomene politice. Aceastã extindere ºi sporire a 
conexiunilor de fenomene politice afecteazã atât relaþiile 
(economice, sociale, culturale…) din interiorul unei þãri cât ºi pe 
cele din plan extern. În interior, subordonarea de cãtre factorul 
politic a tot ce miºcã-n þara asta atinge cote groteºti, care dezvãluie 
impotenþa factorului politic în a gestiona probleme  vitale, esenþiale 
pentru o evoluþie normalã. Exemple? Cu nemiluita. Sã luãm, la 
întâmplare, un lider de partid care participã la deschiderea unui nou  
an ºcolar. Lume multã. Pãrinþi, copii, cadre didactice. Pentru a se 
face mai bine vãzut ºi auzit (cum va explica mai târziu), se urcã pe o 
catedrã, de unde începe sã turuie poveºti... de adormit copiii. Adicã 
vorbe goale, care sã-l lustruiascã pe el pânã la incandescenþã. Nu i-a 
trecut nicio clipã prin cap cã o micã estradã ºi o sonorizare adecvatã 
ar fi rezolvat problema într-o manierã decentã. Nu. A morfolit cu 
ciubotele-i  c a t e d r a, simbolul dintotdeauna al ºcolii, ºi s-a dat în 
stambã în numele unui principiu vechi de când lumea: bãga-mi-aº 
picioarele! Cu un tupeu de nedescris, fãrã un dram de simþ al 
ridicolului, fãrã nicio jenã ºi total dezinhibat ºi-a fãcut poftele ºi a 
plecat mulþumit. Din nefericire, asemenea specimene se întâlnesc la 
tot pasul. Oricând poþi da nas în nas cu ele. De fiecare datã, subtil ºi 
linguºitor, te vor provoca sã le acorzi înþelegere ºi admiraþie pentru 
faptele lor mãreþe, pentru „eleganþa” ºi „rafinamentul” cu care-
ºi…bagã picioarele în probleme pe care nu le cunosc, indiferent cã-i 
vorba despre sãnãtate, economie, industrie, infrastructurã º.a. Deh, 
veþi spune, oameni bolnavi. Aºa este. Bolnavi de dragoste (de sine) 
ºi de nepãsare (vizavi de toþi cei în slujba cãrora, zice-se, s-ar fi pus 
de bunãvoie ºi nesiliþi de nimeni). Presiunea politicului asupra 
oricãrui segment al societãþii nu poate duce decât la dezechilibre 
majore. Într-un interviu, istoricul Florin Constantiniu afirmã la un 

Angela TRAIAN

De dragoste ºi nepãsare
moment dat, plecând de la relaþia, nu rareori perversã, dintre istorie 
ºi politicã: …mulþi istorici au o plãcere - masochistã sã-i spun - de a 
se lãsa violaþi de politicã. Ispita e mare”. Evident, dacã ar fi vorba 
numai de istorici  încã s-ar mai putea respira. Doar cã, la noi, 
politicul practicã un viol în grup. Sau, mai aproape de adevãr, un 
viol în masã. Aceastã stare de lucruri se repercuteazã ºi asupra 
dialogului permanent pe care ar trebui sã-l avem cu exteriorul. Dacã 
acest dialog nu este întotdeauna la înãlþime, trebuie sã cãutãm hiba 
în lipsa de competenþã, rigurozitate ºi coerenþã a celor care se ocupã 
de problemã. Vorbim mereu de integrarea noastrã în UE. Dar noi nu 
ne-am integrat. Am intrat în aceastã horã, am fost (destul de greu) 
acceptaþi, dar despre integrare încã nu putem vorbi. Integrarea 
presupune existenþa unui proces ce se desfãºoarã în dublu sens. 
Ceea ce ni se oferã este important pentru noi, dar ceea ce oferim este 
vital. În prima situaþie, tot ce vine dinafarã conþine elemente prin 
intermediul cãrora ne menþinem la o stare de spirit europeanã. În cea 
de-a doua, de oferta pe care o facem depinde imaginea României în 
exterior. În linii mari, aceastã ofertã trebuie sã fie coerentã ºi 
convingãtoare în a demonstra existenþa unei societãþi cu o 
dezvoltare ascendentã în toate domeniile. Pentru asta avem nevoie 
de politicieni de mare calibru, care sã cunoascã desãvârºit evoluþia 
României în plan european, dar ºi tendinþele cu care se confruntã 
actualmente în acest spaþiu. Trebuie reperate ºi evaluate corect 
forþele care par a se înfrunta astãzi pe terenul plin de fãgãduinþe al 
integrãrii europene. Una dintre acestea derivã dintr-un complex de 
inferioritate, specific þãrilor din Est, care aºteaptã cu umilinþã unda 
verde pentru a fi încadrate în primele eºaloane, escadroane, etaloane 
etc. apte a se integra, iar a doua este efectul unui complex de 
superioritate, specific þãrilor din vestul Europei. Evoluând, aceste 
douã forþe s-au adaptat treptat epocilor, mentalitãþilor, 
imperativelor (politice, economice, sociale, filosofice, culturale 
etc.) ajungând astãzi sã realizeze o frãþeascã încleºtare în numele 
integrãrii. Trebuie, de asemenea, reperate cu exactitate „mufele” 
prin care putem fi cuplaþi la acest sistem integrator, fãrã a ne „prãji” 
ºi fãrã a „sãri în aer”.Altfel spus, am avea nevoie de politicieni gen 

Titulescu. ªtiu. Mi s-a replicat, nu o datã, cã ºi Titulescu le-ar avea 
pe-ale lui, ca sã nu mai vorbim de faptul cã realitãþile 
contemporane, extrem de complexe, sunt diferite de cele trecute ºi 
cã nu se pot compara. Cã sunt altele e de la sine înþeles, dar de 
comparat se pot compara. De pildã, nimeni n-ar putea susþine cã, în 
1924, când la Londra se discuta problema reparaþiilor, anumite 
discriminãri impuse statelor mici nu reprezentau o problemã 
complexã. Titulescu a abordat-o însã cu o forþã rarã ºi, în acelaºi 
timp, diplomaticã. El s-a adresat lui Herriot, preºedintele de 
Consiliu al Franþei, avertizându-l: voi delega un consilier de 
legaþiune sã stea de vorbã cu secretarul Conferinþei, cãci va fi 
singurul mijloc pentru mine de a apãra demnitatea României, 
fãcând pe funcþionarii inferiori ai statelor mari sã discute cu 
funcþionarii români inferiori. Rãmâne ca statele mari sã judece 
dacã aceastã procedurã este mai bunã pentru bunul mers al 
Conferinþei. Atitudinea demnã a lui Titulescu nu i-a adus nici un 
prejudiciu. Dimpotrivã, însuºi Herriot va exclama: Acest ministru 
al unei þãri mici, face o politicã mare. Ce bine ar fi dacã astãzi am  
putea multiplica un astfel de tipar ºi dacã n-am mai întâlni 
politicieni care, întrebaþi ce meserie au, sã rãspundã senin, dupã 
ceva timp de gândire: auto! Restul e vorbãrie goalã. 

Gândurile de mai sus, alãturi de alte asemenea, mi-au fost 
stimulate de apropierea unui decembrie electoral. Un decembrie cu 
mizã. Un decembrie de la care tot românul aºteaptã, în sfârºit, o 
mutaþie beneficã în aria lui existenþialã. Un decembrie dupã 
trecerea cãruia promisiunile mult trâmbiþate sã nu mai fie cãlcate în 
picioare, iar în locul lor sã ni se fluture niºte abþibilduri toxice care, 
în timp ce sunt scoase treptat la luminã, ne întunecã ºi mai mult 
existenþa. Un decembrie pe care, în virtutea nu ºtiu cãrui  resort 
interior, îl suprapun peste acel decembrie din 1989, a cãrui 
emblemã era speranþa, încrederea, bucuria eliberãrii ºi care, în 
mare parte, s-a dovedit a fi doar o sursã nesecatã de iluzii, confuzii, 
perfuzii ºi transfuzii. Cele mai pregnante ºi devastatoare iluzii le-
am trãit în acel Decembrie. ªi asta pentru cã, în marea lor 
majoritate,  n-au prins contur. Nu s-au întrupat nici pânã azi. Ba, 
mai mult, unele s-au cam dus la vale. ªi am fost atât de convinsã cã 
promovarea valorilor în toate domeniile va fi doar o chestiune de 
timp. Un timp acceptabil, un timp terapeutic, de 2-3 ani, care sã 
punã capãt oricãrui demers demagogic. Cã m-am înºelat, e 
limpede. Nu mai e nevoie de nicio demonstraþie. Important e sã nu 
ne pierdem speranþa,  visul ºi mai ales, încrederea cã toþi 
politicienii bolnavi de dragoste ºi nepãsare se vor vindeca la timp 
ºi pentru totdeauna.

În sfârºit, în lumea bunã
 a teatrului românesc

Cãlin CIOBOTARI

entru cei dispuºi sã studieze istoria Iaºului teatral din 
ultima jumãtate de veac devine limpede cã Festivalurile 
de teatru nu ºi-au gãsit în „dulcele târg" o gazdã P

primitoare. În 1960, parte dintr-un program naþional, se nãºtea 
Festivalul Bienal de Teatru pentru Amatori; a avut o existenþã 
complicatã ºi un deces discret, dupã doar ºase ediþii. În 1975, cu mult 
optimism, pornea la drum Festivalul de Artã Teatralã; se dorea o 
reuniune periodicã a teatrelor româneºti, cu tot ce aveau ele mai bun; 
certificatul de deces a fost semnat la a doua ediþie. Destine similare 
au avut Festivalul de Teatru Folcloric ºi Festivalul de Teatru de 
Pãpuºi „Vasilache". Dupã 1990 Naþionalul ieºean ºi-a pus mari 
speranþe în Festivalul Tinerilor Regizori (1995, prima ºi ultima 
ediþie). Un an mai târziu, se încearcã un nou Festival, Festivalul Don 
Juan; moare dupã doar douã ediþii. Ceva mai longeviv (cinci ediþii) 
se dovedeºte a fi Festivalul de Teatru „Goldfaden", iniþiat de criticul 
literar Ioan Holban în 2002, la instituþia al cãrei director general era, 
Teatrul Naþional Iaºi. În 2011, Naþionalul ieºean propune foarte 
bizarul Festival Internaþional „Europa Est de tot"; a murit dupã 
prima ediþie, ba, s-ar putea spune, chiar din timpul primei ediþii. În 
2014, în cadrul Festivalului Internaþional al Educaþiei, un nou 
Festival de teatru apare: se numeºte Perform Iaºi ºi este manageriat 
de Octavian Jighirgiu ºi Florin Caracala; este, de altfel, prima ºi 
ultima ediþie. La rãstimpuri, apare ºi dispare, ca o bulversantã fatã 
morganã, Festivalul de Teatru „EuroArt", mult prea neprofesionist 
organizat pentru a fi luat în serios. 

În acest context istoric, Festivalul Internaþional de Teatru 
pentru Public Tânãr Iaºi pare, într-adevãr, neobiºnuit. A ajuns la 
ediþia a IX-a ºi, lucru straniu, nu dã semne de obosealã. Din contra! E 
organizat de Teatrul „Luceafãrul" Iaºi ºi suplineºte cu succes 
inexplicabila pasivitate a Teatrului Naþional Iaºi. În treacãt fie spus, 
cred cã situaþia aceasta e unicã în þarã: în 
acelaºi oraº, un Teatru cu finanþare localã 
(Consiliul judeþean) este mult mai vizibil 
decât un Teatru Naþional, inversând 
raportul de forþe judeþean-naþional. 
Actuala ediþie, despre care încerc sã 
vorbesc în cele ce urmeazã, a fost plasatã de 
organizatori (Oltiþa Cântec ºi Ioan Holban) 
sub titlul „Neliniºtile prezentului". Ca 
martor fidel al episoadelor precedente, pot 
spune cã ediþia de faþã a fost cea mai 
consistentã. Asta fie numai ºi dacã ne 
uitãm, în secvenþa româneascã a 
Festivalului, la numele creatorilor prezenþi, 
cu spectacole sau în carne ºi oase, la Iaºi: 
Radu Afrim, Mihai Mãniuþiu, Radu 
Alexandru Nica, Eugen Jebeleanu, Matei 
Viºniec, Ada Lupu Hausvater, Bobi Pricop, 
Andrei ºi Andreea Grosu, Leta Popescu, 
Radu Apostol, Florin Piersic Jr. ºi mulþi, 

mulþi alþii. Publicului ieºean i s-au propus spectacole deja rodate prin 
cele mai importante festivaluri din România (Bizonii, O 
întâmplare ciudata cu un câine la miezul noptii, Vertij, Sunset 
limited, Alice º.a.) sau altele proaspete ºi foarte puternice precum 
Hamlet-ul timiºorean sau straniul ºi fascinantul Aglaja, al Centrului 
Cultural European ºi de Tineret pentru Unesco „Nicolae Bãlcescu" 
Bucureºti. 

Pe linia spectacolelor pentru copii, reþin bijuteria Companiei 
ElRetrete (Spania), Cabaret, apoi Show-ul baloanelor, oferit de 
Teatrul din valize Wroclaw (Polonia), încântãtorul spectacol al celor 
de la Teatrul „Þãndãricã", Omul de zapada care voia sa întâlneasca 
soarele (un text al lui Matei Viºniec, jucat în premierã naþionalã), 
Duet-ul nonverbal al italienilor de la Teatro Prova Bergamo, sau atât 
de originala montare 3D a Calatoriei spre centrul Pamântului 
(Teatrul de Pãpuºi „Gulliver" Galaþi). Arte de mãiestrie pãpuºãreascã 
ºi inventivitate au probat Manuel Costa Dias (Portugalia), Polina 
Borisova (Franþa) ºi Koos Wieman (Olanda). Revizitarea poveºtilor 
clasice a fost asiguratã de Compania AnimArt Cluj-Napoca (Craiasa 
zapezii) ºi Teatrul pentru Copii ºi Tineret Colibri Craiova (Fata babei 
si fata mosneagului). Iaºul a fost bine reprezentat cu douã producþii 
ale Teatrului „Luceafãrul", Când visam (o coproducþie cu Centrul 
Cultural German Iaºi ºi Forumul Cultural Austriac Bucureºti) ºi deja 
faimosul, elogiatul, premiatul spectacol Pisica verde. 

O componentã foarte tentantã a Festivalului au constituit-o 
spectacolele outdoor. Pe strada Lãpuºneanu a evoluat tânãrul Teatru 
„Matei Viºniec" Suceava (Cartile, un spectacol de Octavian 
Jighirgiu), în Piaþa Unirii trupa Aualeu a propus un happening greu de 
uitat (din diferite motive!), esplanada Teatrului „Luceafãrul" a 
gãzduit spectacole de videomapping ºi lasere (Andrei Cozlac). 
Librãria Cãrtureºti a fost „scena" unor spectacole lecturã pe texte de 

Simon Boulerice ºi Jens Raschke (un alt spectacol lecturã, pe un text 
mai puþin cunoscut al lui Dürrenmatt, derulându-se la Sala Micã a 
Teatrului), iar sala de spectacole a Universitãþii de Arte „George 
Enescu" a fost spaþiul în care organizatorii ne-au propus proiecþii de 
filme documentare (Eugenio Barba, Tara în care copacii zboara, 
Alvis Hermanis, Mai mult decât viata, Thomas Ostermeier, Teatrul 
care nu ne mai ajunge). 

Dintre evenimentele din „dincoacele" scenei de teatru, am mai 
reþinut lansãrile unor cãrþi precum Dramaturgi francezi pe scenele 
românesti în secolele XIX si XX (ªtefan Oprea ºi Anca Maria Rusu), 
Teatrul si frica (Thomas Ostermeier), Carte cu Pisica verde ºi Regia 
româneasca, de la act de interpretare la practici colaborative 
(volume coordonate de Oltiþa Cântec). La fel, originala dezbatere pe 
teme de traduceri din teatru, subiect rar abordat de teatrologia 
româneascã, dar foarte util în înþelegerea variabilelor ce intervin în 
drumul textului spre spectacol. 
Au fost opt zile foarte pline, nu lipsite de incidente precum 
intervenþia jandarmilor în Piaþa Unirii, acolo unde momentul artistic 
al celor de la trupa Auãleu a fost considerat inadecvat de forþele de 
ordine erijate în elemente de criticã de teatru stradalã. Scenele, pe 
alocuri groteºti, pe alocuri ridicole, au fãcut 
înconjurul þãrii, provocând dispute aprinse ºi confirmând „neliniºtile 
prezentului" pe care au pariat la aceastã ediþie organizatorii 
Festivalului. 

Îþi dai seama de amploarea unui Festival în momentul în care nu 
mai reuºeºti sã þii pasul cu el ºi sã ajungi la tot ce îþi propune, când 
eziþi sã alegi între spectacolul de pe linia orarã 19 ºi cel de pe linia 
orarã 20 pentru cã ambele sunt la fel de tentante, sau când alergi de la 
sala micã la sala mare cu bucuria unor întâlniri remarcabile ce stau sã 
se petreacã. Cãci, când vorbim despre peste 400 de oameni de teatru 
ºi trupe din 17 þãri, despre tot mai multe spaþii de joc ºi despre tot mai 
multe evenimente colaterale (expoziþii, lansãri, dezbateri, proiecþii 
etc.), despre diversitate ºi multi-culturalitate, devine evident cã viaþa 
unui spectator ce se vrea fidel nu e deloc simplã. Încetul cu încetul, la 
Iaºi, graþie acestui major eveniment teatral, începe sã se adânceascã/ 
nuanþeze ºi conceptul de „public tânãr", o sintagmã ce acoperã, într-
adevãr, vârsta tânãrã, dar, mai mult decât oricând, vizeazã un public 
open mind, apt sã se delecteze cu noile formule teatrale ºi întâmplãri 
ce aºazã Iaºul în rând cu lumea bunã a teatrului românesc. 
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4     cronica veche

    CRONICA  VECHE

Alexandru ZUB întâlniri de destin

e curând, a avut loc, sub cupola Academiei Române, în 
plinã toamnã, un nou colocviu (XV), având ca temã 
Primul Rãzboi Mondial la un secol de la consumarea D

lui evenimenþialã. Mi-am propus, personal, sã încerc a defini 
atitudinea istoricilor români faþã de acel eveniment. 

1Înainte de a prezenta eseul pregãtit pentru reuniunea de azi , sã-
mi fie îngãduitã o micã explicaþie de ordin taxonomic. Fiindcã nu s-
ar putea urmãri convenabil referinþele din text fãrã a þine seama de 
aspectul geopolitic al temei. Urmãrim ºi aici tabloul epocii, nu 
analiza factologicã.

Istoricii români din anii Marelui Rãzboi fac parte din mai multe 
generaþii de intelectuali sensibili la problemele comunitãþii 
apartenente. A.D. Xenopol ºi I. Slavici þin de criticismul junimist ºi 
se manifestã în diverse domenii, cu egalã 
competenþã. N. Iorga, I. Bogdan, C. Giurescu, 
D. Onciul, V. Pârvan fac parte din noul val, 
impunându-se categoric în istoriografia 
primului deceniu din secolul XX. Un loc 
aparte ocupã tânãrul G.I. Brãtianu, fiul 
primului-ministru ºi voluntar în cea mai 
criticã etapã a rãzboiului, autor al preþioaselor 
file rupte din cartea rãzboiului, din care se pot 
extrage observaþii demne de un real interes 

2istorico-cultural ºi antropologic .
A.D. Xenopol, cunoscut ca autor al unei 

teorii istorice bazate pe ideea de serie, a þinut 
sã o exemplifice, între altele, printr-o serie a 
unitãþii statale, la 1859, urmatã de o alta, a 
dinastiei strãine, nu mai puþin semnificativã 
pentru istoria românilor. În timpul acesteia 
din urmã, a avut loc rãzboiul întregirii, pe care 
istoricul-filosof îl considera ca expresie a unei 

3legi naturale . A ºi propus o asemenea 
explicaþie la congresul de sociologie de la Londra, prezentatã apoi ºi 
lumii româneºti.

Le rôle de la guerre dans l'histoire de la civilisation e titlul acelei 
comunicãri (Londra, 1906), temã la care avea sã revinã, în anii 
urmãtori, inclusiv în volumul La théorie de l'histoire (1908). În 
esenþã, autorul opina cã rãzboiul e un factor natural, biologic, iar în 

4ultimele secole uºor de urmãrit sub unghi serial . Bellum omnium 
contra omnes, din antropologia modernã, rãmâne însã un spectacol 

5dezolant, susceptibil sã punã în cauzã specia umanã însãºi .
Un confrate român, D. Gusti, s-a ºi ocupat, sincron, de o 

sociologie a rãzboiului, cu sublinieri interesante privind naþiunea ºi 
6statul modern . Unele observaþii directe asupra rãzboiului, ca 

eveniment pus în legãturã cu unitatea naþionalã, a fãcut, în timpul 
evenimentelor, tânãrul istoric G.I. Brãtianu, publicându-le în 
Neamul românesc al lui N. Iorga, apoi în volum autonom, peste ani, 

7sub titlul File rupte din cartea rãzboiului . Mai târziu, dupã a doua 
conflagraþie mondialã, la care a luat parte tot voluntar, el a întocmit ºi 
un studiu sistematic, rãmas un reper deosebit în domeniu, Formules, 
d'organisation de la paix dans l'histoire universelle (1948), volum 

8apãrut însã postum, cu ecouri deosebite .
Marele Rãzboi a determinat pe mulþi istorici sã se ocupe de 

eveniment, unii socotindu-l ca fenomen complex, pe când se mai afla 
în desfãºurare, dupã cum s-a putut vedea la N. Iorga, I. Ursu, Al. 
Lapedatu, e.g., care a fost ºi o temã de reflecþie sociologicã, prin D. 
Gusti, D. Caracostea, E. Lovinescu, M. Vulcãnescu, ªtefan Zeletin, 
ultimul fãcând ºi o minuþioasã evocare a primei faze, în volumul 
Retragerea, semnificativ pentru atitudinea hipercriticã a analistului.

Pentru unii scriitori din epocã, rãzboiul întregirii a devenit un 
câmp de creaþie remarcabil, ca în romanele Întunecare de Cezar 
Petrescu, Pãdurea spânzuraþilor de Liviu Rebreanu, Ultima noapte 
de dragoste, întâia noapte de rãzboi de Camil Petrescu, cãrþi intrate 
deja în fondul clasic al literaturii române. M. Sadoveanu a fãcut sã 
aparã, în stilul sãu inconfundabil, consensual, mai multe scrieri. 

Valoare literarã, esteticã, au dovedit ºi unele scrieri istorice, 
lesne de regãsit la N. Iorga, V. Pârvan, G.I. Brãtianu etc. Volumul 
Idei ºi forme istorice, ca ºi Memoriale, de V. Pârvan, conþin pagini 
remarcabile ºi estetic. Iatã, de pildã, un pasaj caracteristic extras din 
primul volum menþionat, un autentic imn la adresa comunitãþii 
apartenente, rostit la 3 noiembrie 1919 în aula Universitãþii nou 
create la Cluj: „Desfã-þi dar aripile, suflet al naþiunii mele, loveºte cu 
ele puternic ºi larg aerul lumii de jos ºi ia-þi ca un vultur zborul în 
tãriile senine ºi curate. De acolo ochii tãi vor vedea, încã mai 
limpede, întreaga icoanã a lumii ºi vieþii, dar nu vei mai respira 
miasmele aducãtoare de somn, inerþie ºi moarte ale putreziciunii 
materiei care dospeºte în adâncuri. ªi solitudinea calmã a cerului te 
va reînvãþa olimpicul ritm constant al eternului, netulburat de 
moarte, al legilor veºnice dupã care trãieºte infinitul, din care, ca 
lumina eternã, rãsfrântã în spaþiile interastrale, se rãsfrâng în sufletul 

9nostru ideile, spiritul, viaþa” .
Am amintit unele nume ºi scrieri mai de seamã, care au marcat 

discursul istoric relativ la Marele Rãzboi, rãmas în memorie ca unul 
ce a înlesnit categoric desãvârºirea unitãþii noastre de stat, fenomen 

10pe care istoricii români au ºtiut sã-l punã în luminã .
Iniþiative consonante au venit ºi dinspre intelighenþia preocupatã 

de idealul naþional, alcãtuind o vastã bibliografie. E destul sã notãm 
aici studiul etnologului Mircea Vulcãnescu din Enciclopedia 
României (I, 1938), publicat ºi autonom, în care autorul a descris ºi 
comentat evenimentele, incluzând ºi un paragraf despre „norocul 
românesc”, sesizabil în multe situaþii din trecut. Norocul, în viziunea 
autorului, trebuia socotit ca „un resort ascuns, care împinge toate 

11aºezãrile lumeºti spre matca firii lor adevãrate” . De menþionat, în 

acelaºi sens, ºi studiul monografic întreprins, în exil, peste câteva 
decenii, de marele ziarist Pamfil ªeicaru, studiu în care se conchidea, 
consensual, cã „România este o mare ºi indestructibilã realitate în 
mers ascendent. Chiar ºi rãtãcirile temporare   n-au putut ºi nu vor 

12putea sã-i schimbe destinul istoric” . 
Tabloul prezenþei istoricilor români în Marele Rãzboi e desigur 

mai vast ºi mai complex. Am cãutat sã-i dãm un contur mai precis cu 
13alte ocazii, fãrã a epuiza, desigur, subiectul . De astã datã, þinând 

seama de marea complexitate a temei, ne-a preocupat ideea de a 
sesiza, cu nuanþele fireºti, spiritul militant prin excelenþã care anima 
generaþiile istoriografice implicate în Marele Rãzboi, pe linia unui 
proiect de restituþie mai amplu.

Desfãºurat în plinã crizã a proiectului paneuropean, simpozionul 
Penser l'Europe (XV) a dat loc, cum era ºi 
firesc, la analize critice complementare, 
totuºi consonante, pe linia acelei 
solidaritãþi dinamice, creatoare, invocate 
adesea, însã prea puþin eficiente în timpul 
din urmã. S-au rostit în acest sens mai toþi 
membrii „clubului”, în frunte cu 
academicienii Eugen Simion ºi Thierry 
de Montbrial, animatorii inspiraþi ai 
reuniunilor din fiecare an. Li s-au alãturat 
ºi alþi membri din unele academii 
francofone, având fiecare nuanþe proprii 
în analiza fenomenului. Anuarul Penser 
l'Europe, volumele de autor scoase prin 
Fundaþia Naþionalã pentru ªtiinþã ºi Artã 
(FNSA), condusã de Eugen Simion ºi 
Maya Simionescu, constituie deja repere 
de neocolit în domeniu. Ultimul volum 
tematic, Penser l'Europe: un regard vers 
le passé, un espoir pour l'avenir, de Jaime 

Gil Aluja (Bucureºti, 2016), a fost pus pe tapet tocmai cu ocazia 
noului colocviu. Recomandat de acad. Eugen Simion, în prefaþã, ca 
un adept al dialogului europenist, specialist în economie, cu 
deschideri legitime spre toate ºtiinþele umaniste, profesorul Aluja a 
reunit în volumul citat intervenþiile fãcute la simpozioanele dinainte. 
S-a procedat la fel, anterior, cu cele semnate de Thierry de Montbrial 
ºi Jean Askenasy, în cadrul unui vast proiect editorial, sub egida 
FNSA.

Încheind aceste note de „atelier”, sã reamintim cã dintre istoricii 
români de prestigiu am menþionat, cu privire la Marele Rãzboi, pe 
A.D. Xenopol, N. Iorga, D. Onciul, I. Ursu, I. Nistor, G.I. Brãtianu, C. 
Kiriþescu, I. Lupaº, Al. Lapedatu, C.C. Giurescu º.a. Ei formeazã o 
lungã serie de exegeþi, la care ar fi de adãugat cu temei ºi alte nume, 
pentru sporul documentar sau pentru nuanþele exegetice introduse în 
istoriografie.

Aniversãrile din anii „rotunzi” (1996, 2006, 2016, sã spunem) au 
permis ºi alte achiziþii semnificative în ambele sensuri. Neagu 
Djuvara a propus ca evenimentul sã fie considerat ca unul singur în 

14secolul XX , durând anume ºaptezeci ºi ºapte de ani, cam în felul 
istoricului german Ernst Nolte, care l-a definit ca un „rãzboi civil” 

15(Bürgerkneg)  incluzând ambele conflagraþii mondiale. Sã mai 
notãm, dintre eseurile cu ambiþii înnoitoare, Primul rãzboi mondial: 
controverse, paradoxuri, reinterpretãri de Lucian Boia (Humanitas, 

162014), temã abordatã ºi în volumul „Germanofilii”  (2009).
Temã amplã, complexã ºi mereu deschisã, Marele Rãzboi (aºa i 

s-a spus din capul locului) rãmâne un teren susceptibil de noi 
investigaþii, inclusiv relativ la conduitele istoriografice ºi 
problematica europenismului.

Nicolae PANAITE intersecþii

„PENSER L'EUROPE”, 
ÎN EDIÞIE JUBILIARÃ

1 Penser l'Europe dans la Grande Guerre.
2 Cf. Alexandru Zub, Memorialisticã ºi istorie. G.I. Brãtianu ºi primul 
rãzboi mondial, în Memoriile Secþiilor ªtiinþifice, XII, 1987, Bucureºti, 
1990, p. 103-115.
3Cf. Octavian Buhociu, La philosophie de l'histoire d'A.D. Xénopol, Paris, 
1957, p. 140. Vezi ºi D. Gusti, Sociologia rãzboiului, Ed. Sfetea, 1915.
4 Cf. O. Buhociu, op. cit., p. 97.
5O sistematizare documentarã a temei, la Alexandru Zub, A.D. Xenopol, 
biobibliografie, Bucureºti, 1973.
6 D. Gusti, op. cit.
7Cf. Alexandru Zub, Memorialisticã ºi istorie: G.I. Brãtianu ºi primul 
rãzboi mondial, în loc. cit., p. 103-115.
8Text comentat de Andrei Pippidi, cu unele fragmente, în AIIAX, t. 
XXIV/2, 1987, p. 45-61. Vezi ed. îngrijitã de John Rogister la Ed. 
Enciclopedicã, 1997.
9 V. Pârvan, Idei ºi forme istorice, ed. Alexandru Zub, Bucureºti, 2003, p. 
55.
10Cf. G.I. Brãtianu, Originile ºi formarea unitãþii româneºti, ed. I. 
Toderaºcu, Iaºi, 1998 (ºi ediþii mai vechi, unele în limbi strãine).
11Mircea Vulcãnescu, Rãzboiul pentru întregirea neamului, Bucureºti, 
Saeculum I.O.-Vestala, 1999, p. 138.
12 Pamfil ªeicaru, La Roumanie dans la Grande Guerre, Minard, 1968, p. 
455.
13Alexandru Zub, Istorie ºi istorici în România interbelicã, Ed. Junimea, 
1989; ed. II, 2003, p. 76-212: istoricii ºi evenimentele, text abreviat în 
francezã, vol. La Roumanie et la Grande Guerre, ed. D. Ivãnescu ºi Sorin 
D. Ivãnescu, Junimea, 2005, p. 249-264; expunere sinteticã la simpozionul 
Penser l'Europe, XV, Bucureºti, 2016.
14Neagu Djuvara, Rãzboiul de ºaptezeci ºi ºapte de ani (1914-1991) ºi 
premisele hegemoniei americane, Bucureºti, Humanitas, 2010.
15Ernst Nolte, Rãzboiul civil european, 1917-1945, trad. din germanã, 
Bucureºti, Corint, 2005.
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Cuvinte 
umblãtoare

„Zilele, soldaþi încartiruiþi în ispite, mãrºãluiesc apãsat prin 
ograda raþiunii”. Ispita poate fi chiar cântarul existenþei la cele 
ce, pe nepoftite, dau buzna în viaþa trãirilor noastre moral-
verticale. Acum e momentul când putem vedea cât de aproape 
de noi este vegherea ºi care ne este atenþia ce o acordãm 
ºoaptelor ei.

Viaþa fãrã Cuvânt este „mormânt poreclit trãire”, mai spune 
poeta Tatiana Scorþanu în volumul Psalmi de tainã, Editura 
Corgal Press, 2016. Înlãuntru, flacãra resurecþiei este 
determinatoare, este chiar semaforul pe care, dacã nu-l vedem 
sau ne facem cã nu-l vedem, lunecãm brusc sau pe nesimþite în  
hãurile sângelui.

În Cuvânt Gãrzile de corp  nu au cum cãdea în apatie ºi 
amorþealã. Semnalele ce le 
primim de la ele sunt 
salvatoare numai dacã dorim. 
Altfel, ajungem ca pe o 
p o j g h i þ ã  a t r a c t i v ã  º i  
înºelãtoare; este aidoma 
înfruptãrii dintr-o prãjiturã 
otrãvitã.

Tatiana Scorþanu (maica 
ªtefana) se trudeºte sã 
des þe leneascã  „adâncul  
tãcerii”. Nu întotdeauna, 
aºadar, tãcerea este ºi un 
rãspuns. Negrãitul poate 
determina obnubilarea ºi chiar 
abandonarea bunei intenþii a 
preopinentului, într-un dialog. 
Cu atât mai mult când e vorba 
de to be or not to be. 

Versul „Prin moarte spre 
viaþã trecând” îmi aminteºte 
de tulburãtorul poem al lui Cezar Ivãnescu Casa de lut  din care 
redau: „Casa de lut îþi va rãmâne, când vei pleca din casa ta de 
lut”. Stihurile poetei Tatiana Scorþanu „Lutul nu mi-l da 
lutului”, „Cu gândul vâlvoi,/ Pãºeºte grãbitã;/ Viaþa e þãndãri,/ 
Credinþa-rãzboi” se aseamãnã cu o rugãciune-crez, adresatã 
Demiurgului. Întrebãrile, nedumeririle, nesiguranþa, mersul pe 
marginea prãpastiei, într-un cuvânt neliniºtile din Psalmi de 

tainã îºi gãsesc vindecãrile, pentru autoare, în ºi prin Logosul 
întrupat. Ea crede acest lucru cu certitudine, chiar dacã îndoiala 
îi intersecteazã traseul fiecãrei zile: „Doamne, în colþul în care 
stam,/ S-a scurs timpul din clepsidrã/ ªi-s sfãrâmate de-
ntuneric/ Toate visele din ram/” (...) „Doamne, Iubire mãnoasã/ 
ªi-n Golgota de timp nou/ Lasã-mã iarbã de coasã,/ Lacrimã-n 
pridvorul Tãu!”. 

Izbânzile ºi rodirile, deºi se disting, ele nu se doresc pentru 
autoare a fi ca niºte clopote la o sanie, iarna, trasã de cai: „Iatã a 
venit seara/ ªi nevrednice ni-s roadele (...) Pe golgota lumii sã 
mã-nbrace/ În cãmaºa de modern tâlhar”. Limbajul acestei 
poezii lipsit de arabescuri diurne, la care se adaugã evidente ºi 
binevenite sonuri ale versului popular, alcãtuiesc desfãºurarea 
unor reuºite texte: „Aleargã nãvalnic/ Pe drum de ursitã,/ Cu 
vârsta-n copitã,/ Tot scurmã în clipã:/ E foc ºi ispitã...// Chematã 
de raze,/ Pânditã de-abis,/ Ucide ºi moare:/ Robitã de ºarpe,/ E 
dor ºi mirare...// Cu ºaua pe frunte,/ Cu roua sub pleoape,/ În 
ritm de clepsidrã,/ Tot spulberã roade:/ E vânt ºi risipã ...// La 
trap, tot la trap,/ Fug zilele-n noapte,/ ªi anii, reci cuiburi/ Golite 
de cântec,/ Se sfarmã în moarte”.

Aproape tot volumul Tatianei Scorþanu este un balans între 
rugãciune ºi spovedanie, urzite de tainice esenþe ºi iluminãri, în 
alternanþã cu limbajul ºi trãirile prezentului, în care emoþia 
seamãnã cu niºte eºarfe, când albe, când negre, ce acoperã 
chipul ca niºte ramuri miºcate de vânt.

Noimele existenþei se întrevãd printre vertije din care fiinþa 
scriitoare se ridicã dintr-un pat fierbinte, salvându-se: „Anii mi-
s smochini ce se usucã,/ Raiul s-a fãcut dor interzis;/ Ochii, 
pãsãri ostenite în rugã,/ Plâng pe creanga inimii în apus...”. 
Zarea din lãuntrul ochiului este de neatins, dupã o dorinþã de 
înfruptare dintr-un arbore al vãzduhului. Privirile complice dor, 
dacã spaimele ºi incertitudinile nu sunt eliminate la vreme. 
Versurile din Psalmi de tainã sunt niºte gânduri care ne pun pe 
gânduri: „Plânge lumina botezului/ Prin unghere,/ Hãituitã cu 
metodã/ Într-un spectacol strident”; „Hai, dã-mi înapoi/ Mirarea 
ºi furtuna,/ Dorul ºi spaima/ ªi toatã aria învierii,/ (...) Lãsã-mi 
suferinþa sã rodeascã/ Mãcar un trandafir sãlbatic,/ Agãþat de 
marginea nãdejdii!/ Fãcutu-þi-ai rondul de noapte/ Cu 
îndestulatã recoltã de patimi, / Infanteristule de stânga”.

Poemele din acest volum reprezintã un alt mod de a scrie ºi 
percepe lirismul ca o expresie sincreticã a înfãþiºãrii existenþei, 
ce determinã cititorul sã priveascã cerul cu ochii roºii ai 
înotãtorului istovit: „Sunt ca iarba de sub coasã:/ Verde-n ochi 
ºi-n suflet rouã./ Lasã-mi timp sã învãþ cã-i invers/ Rostul ce ni l-
ai dat nouã!”; „Am trãdat!!!/ Curg sloiuri de sânge/ Pe obrajii 
Cuvântului/ ªi lumina þipã de durere”. Multe ipostaze ale eului 
deconspirã o preocupare atentã ºi viforoasã prin spaþiile 
nimicniciei, orgoliului ºi înãlþãrii. Scrierea este plasatã într-un 
context paradigmatic. Închei cu douã foarte frumoase versuri: 
„Doamne, cireºul acesta din ochi/ S-a îmbolnãvit de cântec”.
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ai mici decât podurile de peste Bahlui, cele de 
peste Cãcaina înving prin vechime, numãr ºi 
circulaþie în competiþia imaginatã în acest M

episod al serialului toponimic ieºean. Dacã Podul Roº (numit 
astfel cu puþin timp înainte de 1777), cu amplasament relativ 
variabil, este singurul foarte vechi, asigurând intrarea în Iaºi 
dinspre Vaslui ºi Scânteia, dar ºi dinspre vadul Þuþorei, pe un 
strãvechi drum ce trecea prin Tomeºti, Socola ºi pe la 
Mãnãstirea Frumoasa, celelalte treceri bahluiene au fost 
fãcute abia prin veacul al XVIII-lea ºi chiar al XIX-lea, pentru 
scoaterea vitelor pe ºesul inundabil al Bahluiului. În schimb, 
legãtura cotidianã ºi de cel puþin jumãtate de mileniu dintre 
fostele aºezãri de pe moºia târgului, devenite mahalalele 
Grãdinari, Ciurchi, Tãtãraºi ºi Rufeni, a impus cel mai târziu 
din veacul al XVI-lea construcþia de poduri ºi punþi peste 
mizerul pârâu Cãcaina, traversabil vara ºi cu piciorul, dar tare 
nesuferit ºi pãgubitor în perioadele ploioase ºi de dezgheþ. 
Numeroase documente de pânã în anul 1800 (publicate în 
seria Documente privitoare la istoria oraºului Iaºi - DIOI -, I-
X) menþioneazã podurile de peste Cãcaina ca repere pentru 
case, locuri de case, dughene ºi crâºme vândute, aproape toate 
de pe dreapta pârâului, pe costiºa târgului, de la Podul 
Albineþului ºi pânã la podul din Gura Cãcãinii (denumire a 
cursului de la capãtul strãzilor actuale Vasile Lupu ºi Elena 
Doamna ºi pânã la vãrsarea în Bahlui). În secolul al XIX-lea, 
aceleaºi poduri apar în documentele Eforiei ºi Primãriei 
Iaºilor îndeosebi în legãturã cu facerea, refacerea ºi 
meremetisirea (repararea) lor, dupã inundaþiile deja ºtiute de 
cititorii episoadelor anterioare despre podurile Bahluiului.

Au existat de-a lungul secolelor cel puþin nouã poduri ºi 
patru sau cinci punþi pe traseul Cãcainii ieºene, de la Podul 
Sculenilor ºi pânã la vãrsare. Informaþia documentarã bogatã 
ºi interesantã (sigur pentru iubitorii de istorie ieºeanã), 
precum ºi câteva hãrþi vechi ce ne ajutã pentru localizarea lor 
exactã pretind sotto voce valorificarea lor în noi episoade cu 
„mistere” etimologice. Aºadar, rãbdare ºi tiutiun, cum ziceau 
cei bãtrâni. Azi, invit la ºezãtoarea cu basme ºi legende despre 
primul dintre cele douã poduri importante, menþionate adesea 
sub aceeaºi denumire (Podul de Piatrã), dar identificabile 
prin suficiente repere (din vecinãtatea lor), astfel încât sã nu le 
confundãm în documentele grãitoare despre fiecare în 
parte.Trebuie precizat, mai întâi, cã pe malul drept al pârâului, 
între acestea, pe Costiºa Cãcãinii (Ioan Caproºu, DIOI, V, p. 
112, a. 1742 martie 5; ibidem, VI, p. 230, a. 1760 februarie 
25), s-au deschis mai multe uliþe ºi hudiþi, aproape toate 
existând ºi astãzi, ca strãzi ºi stradele cu denumiri de regulã 
schimbate. Ne vom ocupa de ele la sorocul lor.

Acum, iubite cetitoriu, aflã cã a existat o Uliþa Cãcãinii la 
deal de Podul Meserciilor, probabil str. Roºcani de astãzi 
(Ioan Caproºu, DIOI, III, p. 351, a. 1710 octombrie 14; p. 440, 
a. 1715 septembrie 9), regãsitã peste mulþi ani (Ibidem, IX, p. 
323, a. 1795 aprilie 27) ºi iarãºi sub numele Mahalaua 
Cãcainei, ce desemna grupul de gospodãrii de pe malul drept 
al pârâului, de la vale de casele hatmanului Anastasie Baºotã 
(„Buletin. Foaie Oficialã” - BFO -,1846,p. 404, ºi 1855, p. 
19).Tot atunci, o altã Uliþa Cãcãinii Vechi era arãtatã la Podul 
de Piatrã (BFO, 1842, p. 130), iar o vânzare de casã tot din 
acea uliþã, consideratã în mahalaua numitã, prin extensie, 
Broºteni („Foaia Sãteascã” - FOS -, 1847, p. 6) ºi localizabilã 
în capãtul de est al mahalalei Þigãnia Domneascã, identificã 
aceastã uliþã cu actuala str. Þepeº-Vodã, care ducea din 
capãtul uliþei Frecãu (str. Smârdan) spre Cãsãpia (Tãietoarea) 
de pe malul Bahluiului (cf. ºi Planul lui Joseph Raschek, 
1844).

Cel mai vechi ºi mai circulat pod de peste Cãcaina asigura 
legãtura dintre zona centralã a târgului Iaºi, inclusiv Curtea 
gospod, pe traseele strãzilor actuale Otilia Cazimir, Grigore 
Ghica-vodã ºi Elena Doamna, continuate cu vechile drumuri 
din Ciurchi ºi Tãtãraºi spre satele de pe malul Prutului. 
Beneficiau de aceastã facilitate ºi ceambururile tãtãrãºti, care 
puteau ajunge în câteva minute de iureº din dealul Tãtãraºilor 
la Curte. Cronicile dau seama de aceastã... oportunitate. Cu 
certitudine, un pod de lemn a existat, încã din veacul al XVI-
lea, acolo unde ªtefan-vodã Tomºa (1611-1615 ºi 1621-1623) 
a cumpãrat un loc ºi a fãcut un alt pod, de piatrã, peste 
Cãcaina. Podul lui ªtefan-vodã este menþionat mai întâi cu 
prilejul cumpãrãrii, dupã 18 martie 1654, de cãtre marele 
vornic ªtefan Boul a unui loc de casã în apropierea podului 
(Ioan Caproºu ºi Petronel Zahariuc, DIOI, I, p. 456). Peste trei 
ani, Gheorghe ªtefan-voievod dã aceluiaºi mare vornic Podul 
lui ªtefan-vodã Tomºa ºi locul ce fusese cumpãrat de acest 
domn. ªtefan Boul urma sã-ºi facã acolo pod ºi dughene, 
„cum au fost ºi mainte” (Ibidem, I, p. 485-486; 12 martie 
1657). ªtirile sunt preþioase pentru câteva aspecte de istorie 
medievalã. Mai întâi, aflãm cã locul era proprietate 
domneascã prin cumpãrãturã, ºi nu prin dreptul vechi de 

stãpânire a domnilor asupra hotarului târgului, ºi a rãmas cu 
acest statut juridic timp de trei sau patru decenii; apoi, 
deducem cã podul va fi fost stricat în 1657, de vreme ce ªtefan 
Boul urma sã-ºi facã acolo un pod, care devenea proprietate 
privatã, având astfel dreptul, nemenþionat, de a încasa brudina 
(taxa de trecere pentru carele cu orice încãrcãturã).Este de 
presupus cã noul stãpân doar a reparat podul de piatrã, care va 
fi cunoscut timp de încã douã secole ca Podul lui ªtefan-vodã 
(Ioan Caproºu, DIOI, III, p. 567, a. 1688 mai 15; ibidem, VI, p. 
563, a. 1765 martie 8) sau ca Podul de Piatrã de la Gura 
Cãcãinii (Ibidem,VI, p. 567, a. 1765 mai 15; p. 756, a. 1769 
decembrie 22; BFO, 1835, p. 205; Arhivele Naþionale Iaºi -
ANI -, Eforia Iaºi - EI -, dos. 74/1836, f. 57 r.; FOS,1843, p. 
231; ibidem, 1847, p. 2, 178, 243;ibidem, 1848, p. 214).

Dupã anul 1832, în documentele Eforiei, aproape toate în 
legãturã cu starea rea a podului, acesta începe sã fie pomenit în 
vecinãtatea caselor unui cunoscut neam de boieri a cãror 
amintire va fi pãstratã pânã în prezent de numele strãzii 

Bucºinescu ºi al pieþei de la carrefour-ul strãzilor Smârdan, 
Elena Doamna, Vasile Lupu ºi bulevardului Tudor 
Vladimirescu, cu staþii de tramvai ºi autobuze numite 
Bucºinescu. Prima atestare o gãsesc în sintagmele podul sub 
Costinicã Bucºãnescu (ANI, EI, dos. 86/1833, f. 58 r.) ºi podul 
di la vale di casãle post(elnicului) Bucºãnescu (Ibidem, f. 58 
v.). Meritã un bob zãbavã etimologicã la poarta 
antroponimului Bucºãnescu (scris adesea ºi Bucºinescu, 
Bucºenescu, Bocºãnescu). Se vede cã avea ºi un prenume de 
alint Costachi Bucºãnescul, care a urcat rapid treptele de vel 
cãminar, vel ban ºi vel agã (Boierii Moldovei în izvoade de 
scutelnici 1821-1827, Iaºi, Casa Editorialã Demiurg, 2014 - v. 
Indicele de nume). Mai ºtim cã se nãscuse la Bucureºti, în 
1777 (avea 52 de ani în 1829, când locuia la Roman), ca fiu al 
clucerului muntean Statie Bucºãnescu, acesta stãpân în satul 
Bucºeneºti, com. Corbeni, jud. Argeº (Mihai Dim. Sturdza, 
text în Familiile boiereºti din Moldova ºi Þara Româneascã. 
Enciclopedie istoricã, genealogicã ºi biograficã, II, 
Bucureºti, Ed. Simetria, 2011, p. 516, ºi Alexandru V. 
Perieþeanu-Buzãu, Vidomostie de boierii Moldovei aflaþi în 
þarã la 1829 (I), în „Arhiva Genealogicã” - ArhGen -,I (VI), 
1994, nr. 1-2, p. 282). Costinicã a murit dupã anul 1829 ºi 
înainte de 1834, fiindcã numele sãu nu apare în listele de 
decese din acel an ale boierilor (Mihai-Rãzvan Ungureanu, 
Izvoare genealogice inedite: vidomostiile deceselor boiereºti 
(1834-1856), în ArhGen, I (VI), 1994, nr. 1-2, p. 303). Casele 
din Iaºi, douã corpuri, aparþineau în 1833 postelnicului 
(Iordachi) Bucºãnescu, frate mai mare, venit ºi el în Moldova 
pe la 1810, ajuns vel spãtar ºi postelnic între 1821 ºi 1827 
(Boierii Moldovei..., v. Indice), mort în 1837 (Izvoare 
genealogice..., p. 304) ºi înmormântat la biserica Sf. Ioan 
Zlataust din apropierea locuinþei sale (Familiile boiereºti..., 
arbore genealogic, p. 513). Casele sunt reprezentate în Planul 
lui Joseph Raschek (1844) ºi Harta lui Fr. Peytavin (1857), în 
al doilea perimetru marcat, spre vest de la capãtul Uliþei din 
dosul Beilicului. Personajul, fost logofãt de Vistierie multã 

vreme, cult ºi patriot, implicat în miºcarea cãrvunarilor de 
dupã 1821, „cel mai de treabã ºi mai cinstit din cei de starea al 
doilea” (Cristian Ploscaru, Originile „partidei naþionale” din 
Principatele Române, I, Ed. UAIC, 2013, p. 646), era de 
notorietate pozitivã, încât chiar ºi marele cârcotaº pamfletar 
Costandin Sion, paharnicul, îl înfãþiºa ca „faimosul scriitor pe 
vremea sa, iubit de Domn ºi de toþi boierii”. Un asemenea om, 
de luminoasã amintire, a rãmas în memoria locului, numele 
sãu reuºind sã substituie, la început neoficial, denumirile mai 
vechi ale uliþei ce pornea din apropierea turnului bisericii 
Barnovschi ºi se termina la Podul lui ªtefan-vodã: Uliþa 
Herbinte sau Fierbinte (1663), care s-a pãstrat azi doar ca 
nume al unei uliþe povârnite, str. Fierbinte, ce coboarã din faþa 
Poliþiei Municipale ºi pânã în str. Smârdan;Uliþa Cavacului 
(Mihalik de Hodocin, Planul drumului apelor Capitaliei, 
1843), denumire mai veche, poate din veacul precedent, 
implicând numele unei persoane încã neidentificate, ºi care 
mai apare incidental, în 1868, când strada era pavatã cu 
bolovani (ANI, Primãria Iaºi, dos. 148/1868, f. 44 v.); Uliþa 
din dosul Beilicului (1844);Uliþa Bocºãnescului(ANI, EI, dos. 
82/1836, f. 2 r.); Uliþa din Dosul Beilicului sau a 
Bucºenescului (Fr. Peytavin, 1857). Numele Str. Bucºinescu a 
devenit oficial în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi a 
dãinuit pânã în anul 1994, când a fost înlocuit cu Str. Otilia 
Cazimir, decizie motivatã de casa memorialã a poetei (1894-
1967), de la nr. 4. Totuºi, Iordachi Bucºinescu nu a fost izgonit 
cu totul din memoria toponimicã a Iaºilor, o ulicioarã care 
coboarã din capãtul de vest al acestei strãzi spre str. Smârdan 
primind denumirea Stradela Bucºinescu încã din anii 1930, cu 
adaosul recent al prenumelui Iordachi. Forma etimologicã a 
antroponimului Bucºãnescu (<Bucºan) a evoluat spre 
variantele munteneºti Bucºenescu ºi Bucºeneºti (sat), a 
cunoscut pronunþia popularã moldoveneascã Bucºãnescu, 
prin velarizarea lui e dupã º dur, a ajuns iarãºi Bucºenescu, 
prin hipercorectitudine graficã, ºi Bucºinescu, prin închidere 
vocalicã specificã graiului de la Ieºi, ºi s-a fixat în aceastã 
variantã oficialã actualã.

Când uliþa a început sã fie numitã a Bucºãnescului, chiar 
înainte (1836), dar tot mai frecvent dupã moartea sa (1837), 
podul de piatrã din capãtul ei a preluat numele postelnicului. 
Aº spune cã memoria unui boier cu bunã reputaþie a ºters 
amintirea lui ªtefan-vodã (Tomºa) legatã de acest pod, chiar 
dacã unii ieºeni mai cred cã podul a fost fãcut de... ªtefan cel 
Mare, ca toate construcþiile vechi de acest fel (de pildã, Podul 
de la Cârjoaia, din com. Cotnari, sau cel de la Cãnþãlãreºti, 
judeþul Vaslui, acesta datat cu precizie: 7144). Câteva atestãri, 
din multele disponibile, sunt lãmuritoare acum: Podul de 
piatrã despre Bocºãnescu (ANI, EI, dos. 74/1836, f. 87 r., dos. 
35/1837, f. 66 r.), Podul de Piatrã sau Bucºinescu (FOS, 1842, 
p. 120),  „Acta. Podul numit a lui Bucºãnescu a se meremetisi” 
(ANI, Ministerul Lucrãrilor Publice din Moldova, dos. 
455/1850), Podul Bucºenescului (BFO, 1856, p. 137). Ca ºi în 
cazurile tuturor celorlalte poduri de pe Bahlui ºi de pe 
Cãcaina, menþiunile ulterioare privesc reparaþiile necesare 
acestui pod. Problema s-a închis definitiv când cursul 
Cãcainei a fost canalizat ºi pârâul nãrãvaº ºi insalubru s-a 
ascuns sub pavajul Bulevardului I. C. Brãtianu (acum Tudor 
Vladimirescu), în ultimii ani ai secolului al XIX-lea (a se 
revedea episodul XXV, dacã aceastã explicaþie mai pãstreazã 
o umbrã de mister. Dar eu cred cã un clarobscur e bine sã 
rãmânã în orice reconstituire istoricã. ªi rãmâne, chiar dacã nu 
vrem). 

Capãtul str. Otilia Cazimir. Casele Bucºãnescu 
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Christian CRÃCIUN

LOGOSFÃTUL  NARDI
i-au plãcut dintotdeauna textele limitã. Texte de 
graniþã. Inclasabile. Texte de negãsit pe hãrþile deja 
desenate, ci care cartografiazã teritorii încã M

nedescoperite. Imposibile, improbabile, insolente ºi insolubile. Adicã 
nerezolvabile, în sensul cã sunt greu de dizolvat în acidul concentrat al 
gândirii. Pentru cã au în ele câteva grãunþe de aur pur. Sunt texte 
palimpsest. Scrise peste ele însele ºi peste vârstele succesive ale 
autorului. ªi ale literaturii. Stratigrafie a sensurilor. Arheologi ai 
ultimei/primei Ilion a sensului, noi, cititorii, cãutãm în paginã urma ºi 
umbra diafanã a originii. Ele nu sunt de aflat în niciunul dintre straturi 
ca atare. Ci în suprapunerea lor transparentizatã hermeneutic. 

E nevoie de o astfel de bazã de gândire ca sã înþelegi stranietatea 
1lui Theophil Magus . Moment de cãftãnire (dupã zisa lui Ion Barbu) a 

scrisului contemporan în idiom românesc. Datorat lui Leonard Oprea - 
pe care mi-am îngãduit sã-l botez fiu/fãt al logosului - cunoscut de 
prieteni sub apelativul Nardi. Despre logofãt ºi logostea (adicã steaua 
care vesteºte naºterea Cuvântului) are el un eseu în acest tom. Iar  
despre Logosul Ioanic este vorba tot timpul. Volumul strânge la un loc 
lucrãri apãrute separat la Polirom ºi Liternet dupã 1990, ultimele douã 
volume ºi în englezã, la Xlibris/Random House, SUA. Cartea I, Cele 
nouã învãþãturi ale lui Theophil Magus despre magia transilvanã, 
Cartea II, Cartea lui Theophil Magus sau 40 de Poveºti despre Om, 
Cartea III, Theophil Magus. Meditaþii ºi Respiraþii. Este meritul 
Editurii Eikon de a ne pune la îndemânã aceastã ediþie elegantã 
(ilustraþiile fac parte din poveste) ºi mult îmbogãþitã, însoþitã de o 
prefaþã a lui Vladimir Tismãneanu ºi o postfaþã de Liviu Antonesei. Ce 
sã zici cã este aceastã bizarã alcãtuire? Roman? Pentru cã definiþia 
genului e suficient de laxã cât sã cuprindã aproape orice macro-
secvenþã de cuvinte cu ceva naraþiune? Eseu? Pentru cã definiþia 
genului e suficient de laxã cât sã cuprindã orice macro-secvenþã de 
cuvinte cu ceva speculaþie personalã? Meditaþie teologicã, obsedatã 
de întruparea Cuvântului? Text de filozofie existenþialist-creºtinã din 
post-modernitate? Poem gnomic ancestral? Epopee? Dicteu mistic, 
transcript al unui mesaj venit dintr-o lume care nu e a noastrã, dar e 
aici? Rugãciune? ªi câte ºi mai câte. Toate ºi niciuna în mod special.

Leonard Oprea este el însuºi un personaj. Izbucnit discret (e un 
oximoron obligatoriu) în literatura de dupã 1990, pentru cã înainte nu 
se putea, fiind una dintre vocile anti-comunismului nostru, a fost bine 
recepþionat de cunoscãtori, dar nu ºi de publicul larg. Anii 90 nu erau 
deloc prielnici unei astfel de literaturi înnoitoare. Este însã o forþã a 
naturii, un fabulator, adicã unul dintre aceia care transformã firesc tot 
ce ating cu existenþa în poveste. Poate pentru cã-i destul de diferit de 
mizele parohiale, minore ale unei mari pãrþi a prozei noastre de azi. El 
scrie direct în gama majorã. Este printre acei puþini scriitori naturali, 
nu (auto)inventaþi. Nebunul se agitã sã cucereascã lumea./Înþeleptul 
se chinuie sã cunoascã lumea./Creºtinul se luptã sã iubeascã lumea. 
/…/ Însã , eu nu am întîlnit Creºtin adevãrat fãrã sã fi fost odatã un 
Nebun, sau un Înþelept, ori amîndouã la un loc”.  E inclasabil, nu intrã 
în sistemul literar naþional. Cel puþin eu nu-i cunosc, azi, asemãnãtori. 
Sigur, vine dinspre Dionis al lui Eminescu, dinspre proza existenþialist 
fantasticã (dar cu inserþii puternice în politicul imediat), a lui Eliade ºi 
apoi Culianu, dinspre tensiunea ºi libertatea meditaþiei creºtine ºi 
morale a lui Steinhardt. Dinspre Creanga de aur, esotericul mister 
sadovenian, ºi, mai ales, dinspre fabuloasa tradiþie folcloricã 
transilvanã. Transilvania apare aici, mi se pare mie, ca un fel de 
rugãciune a inimii pentru spaþiul românesc. Ni se propune, dacã am 
înþeles  corect miza, un nou umanism (normal, noul e înapoi, nu în 
faþã), mistic ºi creºtin. Bazat, fireºte, pe vestea Evangheliei ºi 
fundamentul biblic, dar care face mereu strãpungeri deopotrivã în 
Buddhismul Zen ºi Filocalia, Artele marþiale ºi Dogmatica Sf. Ioan 
Damaschinul, Origen, Thomaso a Kempis ºi Kierkegaard, Zoharul 
º.a.m.d. „Scriitorul - în definiþia mea - este o fiinþã religios socialã ºi 
politicã, dar este ºi un vindecãtor, iar aceastã fiinþã ºi acest vindecãtor 
sunt cei care /alimenteazã/ inspirã artistul în creaþia sa (mai ales în 
cazul meu, fost disident anti-comunist ºi scriitor interzis oficial de 
Securitatea ceauºistã, înainte de Decembrie 89. Pe de altã parte, 
pentru mine, în mod evident, /artistul/ scriitorul trebuie sã fie o fiinþã 
responsabilã din toate punctele de vedere ale existenþei ºi creaþiei 
sale, dar în primul rînd în faþa lui Dumnezeu. Iarã mie, Credinþa mea 
creºtinã îmi este decisivã pentru cã, finalmente, Ea, Credinþa este cea 
care genereazã opþiunea moralã, culturalã, socialã ºi politicã 
personalã, într-un sens sau altul, anume poziþionîndu-ne în sfera 
antagonismelor „bine-rãu”, „frumos-urît”, „moral-imoral”…” 
(526). Scrisul este pentru Leonard Oprea o formã de rugãciune. Adicã 
topire a minþii în inimã. Rugãciune luptãtoare ºi mãrturisitoare despre 
frumuseþea Creaþiei divine ºi misterul coborârii Logosului sfânt în 
istorie. Cele aproape douã decenii petrecute în America se simt în felul 
cum scrie, chiar dacã multe texte vor fi precedând aceastã experienþã. 
Nu numai în cãrþile apãrute acolo, cât într-o anume dezinvolturã ºi 
siguranþã a abordãrii necrispate a temelor existenþiale majore.

Este, aceastã carte, o „lecþie a tigrului”, pe care eºti obligat sã þi-o 
însuºeºti (vezi p.250). Lectura eseului-roman al lui Leonard Oprea 
lasã acest „gust minunat de fragã”. Am spus, cercetându-i stilul, cã 
este un Kahlil Gibran român, umple astfel un spaþiu gol pânã acum în 
stilistica noastrã epicã. Pornind de la premisa cã „mileniul 3 va fi 
magic sau nu va fi deloc”, autorul construieºte o Transilvanie 
fantasticã ºi misticã, atemporalã ºi aspaþialã. Ca în Profetul 
legendarului scriitor creºtin libanez, sau, la cealaltã extremã, în 
Zarathustra lui Nietzsche, stilul este alegru, patetic, liric ºi 
efervescent. O carte de un fabulos sincretism, tocmai pentru cã, pentru 
adevãr, nu existã separaþie. „magia este actul de integrare a fiinþei 
umane în condiþia sa iniþialã ºi iniþiaticã, aceea a primului om, omul 
edenic”. (72) Pentru cã „omul integral nu poate fi decât 
nemuritor”.(80). Cãci „Adevãrul nu se dãruieºte” (65). Acest roman 
fantastic ºi sapienþial, derutant prin sincretism, este ca un torent de 
mici parabole ºi învãþãturi, construind pe nesimþite un spaþiu noetic 
fabulos, pe care autorul îl numeºte „Transilvania”, fãrã sã aibã nimic 
din vreo „dacopatie” incriminantã. Textul are o densitate halucinantã, 
el este chiar drogul din care se nutreºte transa. 

Un amãnunt care nu trebuie neglijat: subtitlul tomului este calea 
ºi adevãrul ºi viaþa. Ce este cu aceastã încatenare suplimentarã, 
sunând cumva nefiresc? Acest ºi în plus faþã de textul scriptural, 
Ioanic? E o subliniere, mi se pare, a egalitãþii de situare a celor trei 
trepte. Care urcã,  dumnezeiesc, în acelaºi plan. Separate ºi 
nedespãrþite. Legãtura este însã tocmai esenþa magiei, omul magic 
este cel care deþine aceastã putere, de a stabili un contact, o influenþã 
între elemente ale Realitãþii (înþeleasã ca un continuum fãrã fisurã) pe 
care omul obiºnuit le percepe ca disparate. Forþând tautologic 
denominaþia, aº încadra aceastã carte într-un soi de „suprarealism 
magic”. Autorul zburdã pur ºi simplu prin tot felul de mituri, eresuri, 
tehnici magice, ritualuri, parabole, cu o suveranã indiferenþã faþã de 
originea sau coerenþa sau eventuala incompatibilitate a lor. Yoga ºi 
vreun descântec popular transilvan, leac bãbesc ºi ºamanism, 
dialoguri a la Castaneda ºi neo-platonism, zen ºi isihasm e o 
enumerare aleatorie ºi inutilã, importantã e  consistenþa pe care textul 
o capãtã înglobându-le. Toate fac un tot, o plasmã uniformã care te 
absoarbe ca un ºuvoi. Stranietatea acestui eclectism duce la un fel 
anume de fantastic sapienþial, textul pare dictat, nu alcãtuit în urma 
unei lãuntrice deliberãri. Este textul unui discipol  care are de 
transmis o învãþãturã. Atât. „… aceastã carte este realmente un 
îndrumar practic pentru a trãi magic, folosind învãþãturile, tehnicile, 
reþetele ºi practicile magiei transilvãnene.” (81) Se practicã o 
integralitate a fãpturii, trup ºi suflet una sunt, de aici seria de „reþete” 
pentru diferite beteºuguri ale organelor noastre lesne vãtãmabile. 

Cel mai greu dintre limbaje este limbajul parabolei. Pentru cã 
tinde spre cel mai departe, þinta sa este cea mai îndepãrtatã. Aº spune 
cã parabola este un cuvânt-cometã, cuvântul cu coadã, în care miezul 
tare e urmat de o mult mai spectaculoasã ºi lungã trenã de sensuri. Din 
acest punct de vedere, este o carte care se citeºte greu, pentru cã nu 
este o carte delectabilã, ci una existenþialã. Dacã m-aº juca puþin cu 
etimologia, delectabil s-ar putea traduce adecvat realitãþilor de azi 
prin „a dez-citi”. Adicã un text care te construieºte pe dinãuntru. Text 
edificator.  

Partea a doua a cãrþii este un simili tratat de teologie ortodoxã, o 
mãrturisire de credinþã. Sunt parabole, poveºti „de alungat iarna” din 
sufletele noastre ºi din istorie, reflecþii despre religie. „Iar Dumnezeu 
îi trimise înapoi pe pãmânt luîndu-i unuia sihãstria ºi celuilalt 
pustnicia. Le înlocui sufletul ºi cugetul, umplîndu-i doar cu inimã ºi 
duh. ªi le lãsã poveºtile. Sã umble cu ele prin lume. Sã alunge iarna”. 
(186) Este o „culegere” (mai potrivit spus un florilegiu, o „floare a 
darurilor”) de „poveºti” care þin de fondul unei înþelepciuni 
neperisabile. Este, în tot ce scrie Leonard Oprea, o încredere 
(guénonianã?) într-o Rãdãcinã unicã a întregii înþelepciuni a lumii, pe 
care noi o percepem doar prin infinita ramificare a corolei sale de 
mituri, basme, poveºti. De aici, plãcerea vizibilã de a (re)povesti a 
prozatorului, senzaþia cã spune  un text pe care nu el l-a nãscocit, ci îi 
este dictat la modul profetic. De fapt, autorul se lasã „citit” de text. 
Stilul seamãnã aici mult prin dezinvoltura asocierilor culturale întru 
mãrturia de credinþã ortodoxã cu cel al pãrintelui sãu spiritual, 
pãrintele Nicolae Steinhardt.

În non-umanismul contemporan (când nu este de-a dreptul ºi 
violent anti-umanism), în aceastã crizã a omului lipsit de cer, astfel de 
texte precum „romanul” lui Leonard Oprea au un efect restaurator, 
catarhic. Cartea este cercetare, drum, rugãciune, demonstraþie, 
întrebare ºi - finalmente - triumf. Ceea ce justificã polifonia 
compoziþiei. Cartea a III-a, Theophil Magus, Meditaþii ºi Respiraþii, 
adaugã la aceastã compoziþie „totalã” ºi poeticul, prin excelentele 
haikuuri care completeazã textul în prozã. „Creat de Leonard Oprea, 
acest nou eseu în literatura universalã, <Respiraþia> - este o relativ 
scurtã, simplã ºi profundã meditaþie (aforism, cugetare, poezie, 
poem, prozã scurtã, micro-eseu etc.) încheiatã întru doar un haiku, ce 
redeschide meditaþia spre noi universuri de întrebãri ºi rãspunsuri 
asupra condiþiei umane”. (514) De fapt, aici în a treia carte avem 
douã pãrþi: meditaþiile ºi respiraþiile, ceea ce dã tomului în ansamblu o 
alcãtuire cvaternarã, evident cãutatã spre a închipui braþele Crucii. 
Uitãm prea adesea cã Dumnezeu l-a fãcut pe om perfect… dar liber. 
(E una dintre temele preferate de meditaþie ale autorului: liberul 
arbitru). Literatura, ceea ce numim convenþional astfel, urmãreºte, 
dupã Leonard Oprea, sã reconstituie aceastã perfecþiune pierdutã, sã 
readucã mãcar aminte de ea, sã deschidã cerul pentru zbor. 

Toate aceste „cugetãri creºtine”, cum le numeºte însuºi autorul, 
sunt, în fond un îndemn la gândirea ºi practicarea metanoei. 
Schimbarea omului. Numai în acest sens, cartea are ºi un înþeles 
politic: „Comunismul se detaºeazã net ºi victorios faþã de celelalte 
douã cataclisme printr-un unic, inegalabil record, anume, trãdarea 
desãvârºitã a Domnului Iisus Christos printr-un acord tripartit care a 
alcãtuit (ºi încã funcþioneazã) trinitatea antichristicã distrugãtoare 
de om întru Credinþã.[…] Astfel, în mod evident, tratamentul anti-
comunist este incomplet ºi puþini sunt aceia care realizeazã 
necesitatea imperioasã a existenþei unui vaccin anti-comunist 
eficient. Omenirea pare a fi preferat însã, vaccinul uitãrii rapide… 
Ieftin ºi extrem de la îndemînã…” (460) Salvarea de aceastã boalã 
amnezicã? Rugãciunea. 

Aº încheia cu parabola de la pagina 250. Aflat într-o situaþie 
extremã, atârnând în gol, pândit sus de o panterã, jos de un tigru, cu 
ºoarecii care rod coarda de care e atârnat, un om întinde mâna ºi 
culege o fragã. Povestea e mai complicatã, cel care îi povesteºte lui 
Buddha fiind de fapt însuºi tigrul, ºocat de gestul omului ºi obligat sã-
i trãiascã experienþa groazei. „- O, Siddharta, am întâlnit tigrul, dar 
ce gust minunat avea fraga!”. Mã întreb dacã o carte nu ar trebui sã fie 
pânã la urmã doar o astfel de simplã frãguþã, pentru noi, cei pururi 
ameninþaþi de fiarele zilei ºi ale nopþii. Pentru cã numai astfel are sens 
acea teribilã rugãciune amintitã la un moment dat, ca expresie a 
ultimei smerenii: „Doamne, nu lãsa omul sã biruie!”.

1Leonard Oprea, Trilogia lui Theophil Magus, Calea ºi Adevãrul ºi Viaþa; ed. 
Eikon, 2015, ediþie adãugitã ºi revizuitã, Prefaþã de Vladimir Tismãneanu, 
Postfaþã de Liviu Antonesei; 680 p. 

ormula din titlu face parte din enunþuri tipizate din 
instrucþiunile de folosire a tuturor medicamentelor ºi a 
drogurilor (da, ºi a drogurilor), tipãrite pe suport hârtie F

ori postate pe internet, respectiv abia ºoptite în audio-vizual (cu 
trimitere la prospectele produselor respective), toate oferite spre 
vânzare. Obiectul confruntãrii, citind instrucþiunile, sub îndemnul 
„Citiþi cu atenþie prospectul!”, îl putem afla luând, chiar la 
întâmplare, un astfel de formular, dar dupã acceptarea, vrând-
nevrând, a statutului de consultant cu presupusã îndemânare de 
lecturã, conferit de un companion din sala de aºteptare a 
medicului de familie. 

În primul rând, lectura (doar) „cu atenþie” este recomandarea 
în ceea ce priveºte unele droguri, pentru medicamentele propriu-
zise formula întreagã fiind „… cu atenþie ºi în întregime acest 
prospect înainte de a începe sã utilizaþi acest medicament”, ce 
urmeazã precizãrii iniþiale: „Prospect: informaþii pentru 
utilizator”. O noutate în fond, deoarece, pânã nu demult, am aflat, 
utilizatorului i se atrãgea atenþia cã trebuie sã se concentreze mai 
ales asupra secþiunilor din prospect cu nr. 5 - 8, din totalul de 12, sã 
zicem, celelalte fiind de orientare generalã (chimie, fiziologie 
etc.), ori de strictã specialitate în materie de tratament. Aºadar, 
faþã de delimitarea, mai veche, în „discurs endogen” (al medicilor, 
farmaciºtilor, chimiºtilor, între ei, pe seama medicamentului), 
respectiv în „discurs exogen”, cel al specialiºtilor îndreptat cãtre 
utilizatorul… nevinovat, acum avem o ofertã generoasã, 
nediferenþiatã, tinzând, parcã, în afara consolidãrii prestigiului 
specialistului, sã ridice nivelul de educaþie medical-sanitarã a 
tot… consumatorul, în ceea priveºte „principiile active”. 

Sã citim, însã, ceea ce ar trebui sã ºtiþi, de exemplu, „[2] 
înainte sã utilizaþi OXXX 20” (ascundem denumirea, din motive 
de eticã): „Nu utilizaþi OXXX 20… dacã sunteþi alergic 
(hipersensibil) la Oyyy sau la oricare dintre excipienþii 
medicamentului OXXX 20”, respectiv la utilizare: „[3] capsulele 
se înghit întregi… nu se mestecã sau sfãrâmã… deoarece acestea 
conþin peleþi (microgranule) acoperiþi, care nu permit 
medicamentului sã fie distrus de acidul din stomac…”. Sau, fiþi 
atenþi la reacþii adverse posibile: „schimbãri în rezultatele testelor 
sanguine de verificare a funcþiilor hepatice” („mai puþin 
frecvente”); „dureri articulare (artralgie) sau dureri musculare 
(mialgie)” („reacþii adverse rare”). Aºadar, totul pe înþeles (!), ca 
ºi în cazul jocului dintre cum este vopsit gardul ºi ce leopard se 
gãseºte înãuntru, privind chiar numele medicamentului: vecina 
spune ca s-a tratat cu „Sermion”, asta i-ai cerut ºi tu medicului, 
asta a zis ºi el cã-þi dã; când colo, pe reþetã þi-a scris „Nicergolinã”, 
de te-au trecut cãlduri ºi rãcori pânã ce farmacistul, întrebându-te 
ºi ce vrei, þi-a oferit chiar „Sermion”! 

Politicã înaltã, într-atâtea cazuri, ºi de ocolire a publicitãþii, 
dar ºi sub semnul respectãrii reglementãrilor impuse de 
organismele internaþionale: la producerea ºi „botezul” 
medicamentului se supravegheazã posibila asemãnare cu 
„branduri”, dar ºi transparenþa numelui (combãtutã!) în ceea ce 
priveºte condiþiile de utilizare ºi/sau calea de administrare, iar, pe 
de altã parte, dacã, în ceea ce priveºte remediile din aceeaºi clasã 
terapeuticã sau dintr-o clasã terapeuticã diferitã, denumirea 
inventatã dã indicaþii asupra unei probleme de sãnãtate publicã, 
respectiv, iarãºi, dacã existã posibilitatea identificãrii unei 
asemãnãri þinând cont de contextul medical ºi/sau condiþiile de 
utilizare sau calea de administrare! (atragem atenþia asupra 
formulãrilor evidenþiate grafic prin italice).

Pe acest teren, înfloreºte zona terminologicã a tratamentelor 
alternative („suplimente nutritive” sau „suplimente alimentare”), 
prezente în farmacii, un mediu comercial în care se produce un 
transfer de imagine în favoarea produselor din aceastã clasã, ce nu 
mai solicitã nicio atenþie, totul fiind chiar la îndemânã. Deosebit 
de eficiente comunicativ sunt formulele utilizate în textele „de 
contact” pe care le reprezintã inscripþiile de pe ambalaje, începând 
cu „Hapciu”. Iatã numai câteva compuse cu formanþi transparenþi: 
Antistres, Artrostop, Chelstop (pentru combaterea cheliei!), 
Calmoplant, Larvalbina, Memoplus, Supliform, Tutunstop (în 
anii '30 din secolul al XX-lea se difuzau reclame pentru un produs: 
„Lasfuma Vorel”). 

De-a dreptul didactice sunt diverse sintagme explicite: 
„Articulaþii sãnãtoase”, „Cartilaj de rechin”, „Curãþarea 
ficatului”, „Silueta perfectã” etc., iar funcþia faticã a limbajului se 
realizeazã prin apelul la dimensiunea ludicã, prin plasarea în 
spaþiul discursiv intim: „Somn uºor”, „Amânaþi moartea!” 
(Tutunstop); „Sã învingem bãtrâneþea!” (Passisclerotin) etc. 

Apoi, în zona publicitãþii pentru produsele farmaceutice de tip 
naturist ºi a mesajelor de pe ambalajele acestora, este puternic 
impactul iconicului („Mutu' ºtie toate limbile”). Pentru spaþiul 
discursiv în discuþie, „sistemul de semnalizare” cognitiv, logic, 
reprezentat de cuvânt, este surclasat de cel senzorial, reprezentat 
de imagini: ale ficatului (încãrcat de otrãvuri), ale stomacului 
(strãbãtut de tot felul de actanþi favorabili sau nu), ale colonului 
(parcurs de ghemotoace ºi ghiuldumuri ce ar putea fi evitate sau 
mãcar diminuate ca acþiune). Ca sã nu mai vorbim de imaginea 
puternic credibilizatã în ceea ce priveºte înlãturarea usturimii într-
o zonã hipersensibilã, care promoveazã medicamentul numit 
„Procto-Glyvenol” (a se vedea pe internet). 

Pânã la urmã, halal concurenþã!

Cu atenþie!?

Stelian DUMISTRÃCEL
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e câþiva ani, adun titluri pentru alcãtuirea unei 
Biobibliografii „Ion Alex. Angheluº”, de la a cãrui 
moarte, iatã, au trecut trei decenii. D

Ceea ce am constatat pânã acum, fapt cunoscut, de altfel, este 
varietatea genurilor ºi speciilor literare îmbrãþiºate de Ion Alex. 
Angheluº. Întâi de toate, cãrþile antume - Nunþile focului (1971), 
Drumul cuvântului (1980), Pânda de searã (1983), Cumpãrãtorul de 
bufniþe (1985) - aduc în luminã poetul, „poetul Huºilor”, cum a 
fost numit. Dominantã rãmâne creaþia liricã, aºadar, cu atât 
mai mult cu cât postumele - Cai de lut (1992), Prinþ ºi 
labirint în crepuscul. Poem simfonic (1998), Nunþile 
focului (volum antologic, 2006) - întregesc evantaiul 
liric angheluºian.

Prin natura lui, se diferenþiazã volumul Jurnal 
de idei (1980),  cuprinzând însemnãri de esteticã 
ºi criticã literarã, „din perspectiva timpului sãu 
interior”, cum dã „o lãmurire” însuºi autorul. În 
fapt, cartea e un fals jurnal de lecturã, aflat pe 
orbita unei literaturi de frontierã. Prin inserþiile 
poematice, împletite cu reflecþii estetice ºi 
aforistice, Jurnalul... dã mãsura unei gândiri 
incandescente în perpetuã fervoare.

În ceea ce priveºte publicistica, atâta câtã o am 
adunatã, se constatã un raport de echivalenþã cu 
poezia ºi critica ºi istoria literarã, cuprinzând 
aproximativ 250 de texte, din care 181 publicate de autor 
(de la debutul din 1960, în „Scânteia tineretului”, pânã în 
fatidicul an 1986), peste 70 de texte apãrând în postumitate. Adaug 
faptul cã Ion Alex. Angheluº a colaborat la o plajã largã de reviste ºi 
publicaþii, între care „Flacãra Iaºului”, „Contemporanul”, „România 
literarã”, „Familia”, „Ateneu”, „Convorbiri literare”, „Cronica”, 
„Ramuri”, „Astra”, „Gazeta învãþãmântului”, „Tribuna”, „Vremea 
nouã” etc. 

Nu e lesnicioasã întreprinderea documentarã, mai ales cã 
scriitorul îºi semna lucrãrile, din diferite considerente, ºi cu 
pseudonime precum: Ion Anghel, Ion Dan Nuciteanu, Ion Maria 
Paraschiv, Dan Bogdan Anghel, Bogdan Sireteanu, Dan Anghelescu, 
Ecaterina Santa, Maria Paraschiv...

E drept cã, ceea ce s-a publicat postum e, în proporþie 
covârºitoare poezie, însã în textele antume numãrul articolelor de 
criticã ºi istorie literarã este de luat în considerare ºi poate constitui 
substanþa unui  volum autonom. Amintesc faptul cã, în 1976, 
eminentul profesor de limba ºi literatura românã de la Liceul „Cuza 
Vodã” din Huºi (azi Colegiul Naþional „Cuza Vodã”) ºi-a susþinut 
gradul I cu lucrarea 

a pronunþat Angheluº-criticul 
aparþin întregii arii geografice ºi îndelungii perioade de literaturã 
româneascã. Însumate, cel puþin 60 de articole de criticã ºi istorie 
literarã, survoleazã fenomenul literar de la Dimitrie Cantemir, Vasile 
Cârlova, prin literatura începutului de secol XX, pânã la scriitori 
contemporani (Al. Piru, Adrian Popescu, Vasile Filip, Emil Manu, 
Adrian Beldeanu, Grigore Ilisei, Sergiu Adam, Mihai Ursachi, 
Horia Zilieru, Nina Cassian, Nicolae Prelipceanu, Ion Murgeanu 
º.a.) 

O altã diviziune prinsã în fiºa bibliograficã a lui Ion Alex. 
Angheluº este cea a interviurilor. Dense, flexibile, dialogurile 
antreneazã colocutorul fie într-o cãlãtorie ritualicã prin labirintul 
literaturii, teoriei literare, mitologiei, fie, cu meºterie, îi dirijeazã 

 

monograficã „Jurnalul literar” al lui G. 
Cãlinescu. Aºadar, harul poetic nativ s-a sprijinit pe o profundã 
asimilare a literaturii, filtratã prin prisma istoriei ºi criticii literare, 
apetenþa pentru interpretarea criticã fiind ilustratã de apariþia în presã 
a unor recenzii, cronici, eseuri, note de lecturã, fiºe de istorie literarã 
º.a.m.d. Scriitorii asupra cãrora s-

intervievatului memoria pentru a atinge miezul întreprinderii 
dialogice. Adevãrate pagini de istorie literarã pot constitui 
convorbirile realizate cu poetul Victor Tulbure, hermeneutul Adrian 
Marino, eseistul Edgar Papu, prozatoarea Ioana Postelnicu, 
prozatorul Eugen Barbu (ultimul, în colaborare cu Liviu 
Pendefunda).

Vioiciunea spiritului nu l-a þinut departe de creaþia apoftegmaticã 
ºi, deopotrivã, ludicã. Ambrozie ºi nectar (1978), scrisã în 

colaborare cu Avram D. Tudosie, este o „culegere de aforisme, 
reflecþii versuri, anecdote, curiozitãþi”, „privind via ºi 

vinul”. Dupã 1982, aria se extinde ºi, în revista 
„Ateneu”, este prezent cu un serial intitulat Indiscreþii 
ºi anecdote. Adunate, traduse ºi repovestite de Ion 
Alex. Angheluº.

Graþie unei familii din Huºi ce preþuieºte actul 
cultural, a ajuns la noi un caiet cu fiºe de lecturã ºi 
epigrame, pe care le-am publicat ºi comentat într-un 
articol (Ion Alex. Angheluº - epigramist). Mulþi 
dintre cei care l-au cunoscut pe poet îºi amintesc 
agerimea ideilor ºi supleþea versificãrilor terminate 
într-o poantã subtilã ce anima atmosfera 

momentului. Sunt catrene dedicate scriitorilor 
vremii, ale cãror cãrþi erau pe masa de lecturã a lui 

Angheluº, inclusiv o (auto)epigramã, la apriþia 
volumului sãu de debut, Nunþile focului: Nunþi de foc, 

sãrmanã carte,/Cântec fãrã pregete,/Ai stârnit o vâlvã 
foarte/ªi m-am fript la degete.

Preocupãrile scriitorului se regãsesc ºi în articole pe probleme de 
culturã naþionalã ºi zonalã (precum Vocaþia descoperirii talentelor)  
ori de profil didactico-pedagogic (Personalitatea profesorului de 
literaturã universalã, La orizont, examenul de bacalaureat). Din 
volume ºi din presã s-au adunat peste 60 de referiri concretizate în 
cronici, recenzii, analize, medalioane literare, note de lecturã, 
evocãri, reportaje ºi chiar în poeme ºi proze cu dedicaþie. Între cei 
care au scris despre Ion Alex. Angheluº îi amintim pe: Constantin 
Ciopraga, N. Steinhardt, Adrian Marino, Constantin Cãlin, Dan 
Giosu, Nicolae Turtureanu, Grigore Ilisei, Teodor Pracsiu, Sergiu 
Adam, Ioanid Romanescu, Theodor Codreanu, A.I. Brumaru, 
Calistrat Costin, Liviu Pendefunda, Cristian Simionescu, Costin 
Clit, Emil Pascal, Constantin Donose, Carmen Rosaura Angheluº 
º.a. 

Aºadar, este vizibil profilul polivalent al lui Ion Alex. Angheluº 
care, recapitulând, se deschide cititorilor ca poet, critic ºi istoric 
literar, estetician, jurnalist, epigramist, umorist, animator cultural. 
Adicã om de culturã al Huºilor, zonã care i-a nutrit harul ºi truda 
artisticã, speranþele ºi dezamãgirile, iubirea ºi… moartea. 

Într-un interviu acordat, în anul debutului, unei reviste ºcolare, 
întrebat fiind de ce scrie, a  rãspuns, cu sinceritatea, gravitatea, 
dezinvoltura ºi... adecvarea care îl caracterizau: Scriu, pentru cã nu 
pot altfel. Pentru mine, fie de voi izbuti sã fac poezie mare, fie nu, a 
trãi lângã poezie, pentru poezie e totul. Liniºtea familiei mele, 
liniºtea mea e poezia. Din clipa în care am înþeles cã poezia 
înseamnã libertate, demnitate umanã, curaj civic - între viaþa mea ºi 
poezie s-a pus semnul egalitãþii. Prin poezie am învãþat cum trebuie 
sã trãiesc. Eminescu spunea: „Nu credeam sã-nvãþ a muri 
vreodatã”. Avea perfectã dreptate. Poezia ne-nvaþã totul, chiar ºi sã 
murim frumos. Dar, mai ales, ne-nvaþã sã trãim frumos. (...)

Cel supranumit poetul Huºilor  a trãit frumos ºi cu folos pentru 
toþi cei care l-au cunoscut, preþuit, iubit. Asta ºi întrucât - aºa cum se 
autodefinea în acelaºi interviu -  era paºnic mai tot timpul în relaþiile 
cu oamenii ºi intransigent cu moderaþie în relaþiile care þin de lumea 
ideilor.

Lina CODREANU

„Poetul Huºilor”

Horia ZILIERU

mnemosyne

SLOVE

FULARUL GALBEN

E. M. Cioran, - „encre de sang”

1. Suntem faþã în Faþã.
2.Privirea sa devine verb / laser. Lucrurile din preajmã fac schimb 
(rilkean) în adaos de tulburare. Rezerva Amfitrionului rumpe 
prezenþa „agresivã”, surdinizatã. Nu mizeazã pe susceptibilitate. 
Nu te deposedeazã de mirarea ascultãrii, ci te încorporeazã, 
despãmântenindu-te o clipã, încorporându-te a / realului istovitor. 
Dialogul se „calandreazã” tipografic mental ºi deprinzi paradoxul 
privilegiului. Ipotezele? Trepte nebãnuite. Aderi la singurãtatea 
nepierdutã. Metaforele-mi, „anexe” la un posibil poem pe care sã 
i-l închini, rabdã nefirea manuscrisului.
3.Vocea?
Accent, cezurã, ancoratã în grai transilvan, implicã vreme / 
nevreme. Parcã asculþi o bandã de magnet, prin absenþã, recitalul 
„gorunului”, în stihuri dialogând cu „pãdureanca” („ghileea”, din 
greaca veche silvana/pãduroasa) în psalmodiere extaticã 
blagianã.
Îi urmãresc mâinile atingând file imaginate. Cum vor fi arãtând la 
cãderea nopþii, când umbra lor atinge braþul întins al lui Danton 
din statuia ce istoriceºte aºezarea în pantã. Descifrez „rune / 
gorune” constrnse a deconspira reflecþiii ale „urâtului iniþial”. La 
bifurcare, recupereazã muzical ecou de peºterã ºi cor antic. Dacã 
profunzimea monologului vine dintr-un altfel de subsol bipolar, 
eºti nevoit sã îþi roteºti crania acultându-l. Memoria acusticã a 
pupilei agreseazã timpul „impostor”. Dubletul dublului, ca la 
Michaux.
Iar mã întreb: cum vor fi arãtând ca „rupturã” la despreunare. Sau 
când, blajine / didactic, ridicate recupereazã alt cerc la nivel de 
cer. Te învaþã, aristotelic, ceva mai greu despre poesie: aceea care 
nu ºi-a risipit substanþa, nu ºi-a abandonat matca originarã. Un 
text / fragment din Ispita de-a exista avertizeazã: „Cine îºi neagã 
limba, adoptând-o pe-a altora, acela îºi schimbã identitatea ºi 
chiar decepþiile. El se rupe  trãdare eroicã  de amintirile sale ºi, 
pânã la urmã, de sine însuºi”.
4.Rare îi sunt „confidenþele” biografice. Puþinele, ca o legãturã 
între alte meridiane, nu sunt expuse într-o „salã de muzeu”. 
Voiajul în textele sale nu este ca la Baudelaire, unde sunetul 
însoþeºte, intermitent, o provocatoare speranþã. La filosoful 
român, respiri orgoliul angoasei. Flux ºi reflux: „dragostea este 
sfinþenie plus sexualitate”. Încã: „Nimeni nu poate îmblânzi 
paradoxul acesta prãpãstios ºi sublim”. Adaos: „O reflecþie 
trebuie sã aibã ceva din schema interioarã a unui sonet. Arta de a 
prescurta sfâºierile (...) intervenþia de arhitecturã în 
dezmembrãrile noastre muzicale”.
Alte plãgi sângerânde se aºeazã orând cu cele prin pâclã de 
plictisealã vãzute ºi nevãzute. Limba e somptuoasã, ca la Juvenal: 
cel al altei Apocalipse, mag al prãpastiei, dislocând tenebrele 
ultimului Paradis, „pavanele cosmice” ale vanitãþii noastre, 
iniþiindu-ne în elaborata purificare prin „viziunea morþii”. Ca la 
Pierre Jean Jouve, în Paradisul pierdut : „Confusion d'encigies et 
d'amour / Confusion d'infini en finis / la Substance est seule”.
5.Nu ne trecem existenþa la margine de halucinaþie? Captivi în noi 
înºine mai remodelãm lutul frumuseþii în refugiul abandonat?
Dar, 
cum va fi arãtat chipul sãu „supravieþuind o singurã tristeþe”, când 
s-a prisonierat în „soarta” de Dincolo. Cine ºtie înotul vitezei 
sãgeþi! Ferit de teamã fu? Cine împãrþea „tabouri”, „scene”?
Mã ajutã ca pe un ins în izbãvitor sigiliu. Reiau fraze din tinereþea-
i iconoclastã: „ºi nu este o pornire nebunã întru negativitate în 
acea schimonosire (...) chinuitoare ºi paradoxalã, când liniile ºi 
contururile feþei deviazã în forme de o stranie subiectivitate, când 
orientarea privirii e furatã de lumini ºi umbre îndepãrtate, iar 
gândurile urmeazã ºerpuirile unei astfel de disperãri?”; „Moartea 
cea mai adâncã ºi organicã este moartea în singurãtate, când însãºi 
lumina este un principiu de moarte”.
Verbul îºi leapãdã, mãrind spaþiul, de la înãlþimea sa argila de pe 
bronzul asurzitor.

(II)

Dalila mi l-a dat misterioasã,
când înhãmam trohaii la trãsurã
în drum spre Paradis. Fãrã armurã,
nãdejde ºi delir. La metastasã

vãd orbii galbenul/ coloarea purã.
Borghes ne spune. Noaptea îmi apasã
proiecþia pupilei o crevasã
prin blocul de gheþari montani, fisurã.

Visam pe Eva. Peºtera opacã
vederii scoate orga, cuadratura:
pãtrat înscris în cerc având egale

testate arii. Orb prin Sadagura
îl port la gât imaginând escale
cãzut în Dumnezeu cu oarba Dacã.

Rãnirea vederii, cartea recenta a lui Victor Munteanu, 
comentatã cu folos în „Cronica veche”, urmeaza unui sir de  
volume cu titluri frumos vorbitoare: Veºti la marginea 
acoperiºului, Locuinþã pentru un strigãt numesc proiecte poetice 
care ne întorc mereu cãtre  acel “acasã” al poeþilor, uneori 
ameninþat de dezastre, de întrebãri insurmontrabile, de solicitãri 
fãrã rãspuns. Sau de tradiþionala  rupturã - poezia vârstelor se 
adaugã mereu mesajelor lui “acasã”: “Dupã ce am împlinit cei 7 
ami de acasã,/ m-au rupt ca pe o creangã de pe un cireº înflorit/ ºi 
mi-au dat drumul sã trãiesc ºi sã mor cât poftesc!!” 

Poezia coboarã între date exacte, într-o autodefinire care se 
aprijinã din nou pe numere, desigur magice:“Însã, din nebãgare 
de seamã,/m-am trezit brusc la 50 de ani,/Speriat, am dat s-o iau 
înapoi,/ dar picioarele ascultau de alte zãpezi.” 

 Dupã ultimul vers, citabilã poeticã a înfrigurãrii,  autorul se 
aºeazã, încet, sub “oglinda rãsturantã a realitãþii”:pentru “a se 
oglindi” într-un discurs care urmeazã ºtiutele drumuri ale 
poeziei:“a ieºit un bãrbat semnat cu numele meu/strãin, l-am 
lãsat cu fruntea în cioburi/ºi-am plecat sã aflu de unde porneºte/ 
izvorul întoarcerii noastre în noi…”

În Bacãu, oraºul marilor tradiþii literare, numele lui Victor 

Munteanu este asociat de prea multe ori avangardei. Una dintre 
î n t âmpinã r i l e  cã r þ i l o r  s a l e  s e  cheamã  Sub l imu l  
nonconformismului ºi numele celui care  a scris Locuinþã pentru 
un strigãt este legat de importanþi scriitori de azi. De fapt, judecata 
aratã aºa:”Poetul a asimilat organic esteticile care dominã istoria 
poeziei noastre pânã la mai noii Dorin Tudoran, Ion Mureºan, 
Matei Viºniec, Liviu Antonesei ori generaþia 90. E o asimilare 
esteticã a tradiþionalismului ºi a modernismului…”

Nonconformismul lui Victor Munteanu, atât cât existã, 
înseamnã bucuria de a fi în poezie - în continentul în care existã ºi 
cei numiþi.  Versurile despre trecere, îmbãtrânire, agonie, 
alimenteazã temele obiºnuite ale poeziei, fie clasicã, modernã sau 
postmodernã, fie aparþinând celor mari (I.Opriºan îi numeºte pe 
Arghezi, Geo Dumitrescu, Dimitrie Stelaru, Ion Caraion, Leonid 
Dimov), fie generaþiei 90. Din fiecare poezie putem desprinde  
versuri memorabile, aºezate între elogiu , rugãciune ºi blândã 
resemnare: „Spun cã e toamnã peste puterea cuvântului, 
Doamne!/ªi-nãlþimile vuiesc într-o liniºte încãrcatã de spaimã, 
/Iatã, noiembrie….. s-a stins în Siret /ºi-nserarea trage casele sub 
muchea dealului…”

Din acelaºi oraº al lui Bacovia vin ºi alte semnale poetice: „S-
au aprins toþi mesteceni de când ai mers singur pe strãzi,/ard 
vâlvãtãile în octombrie aºa cum tristeþea/îþi devoreazã fiinþa 
pânã-n sandalele ieftine./Licceenii ies de la ºcoalã în ediþii de 
prânz…/Numai nebunul Bacãului carã un buchet de grauri în 
braþe ºi-l împarte sãracilor,/ iar vântul îl afirmã în faþa Catedralei 
din Centru…//Târziu, el sare gardul ºi cade în beznã/precum în 
veºnicie Avva Macarie.”

O seamã dintre secvenþele propuse de Victor Munteanu aratã 
cã oraºul pãstreazã încã mesajul bacovian.

Cornel UNGUREANU

“Acasã”



8     cronica veche

    CRONICA   LITERELOR

 de Mihaela GRÃDINARIU

C  R  O  N  I  C  A 

  

L  I  T  E  R  A  R  Ã

n t r e  þ ã rmur i l e  î n  
veºnicã miºcare ale 
poeziei ºi prozei, Ioan Î

Florin Stanciu iese din conul 
de umbrã (voitã?) ce-l  
înso þeº te  de  an i  bun i ,  
surprinzând cititorii cu un 
roman cu titlu înºelãtoriu: 
Cinema Orient  (Editura 
Junimea, Iaºi 2016). Înºelãtor, 
deoarece, dacã rãmâi doar la 
planul narativ de suprafaþã sau 
dacã, apelând la un vocabular 

de strictã specialitate, ai în vedere doar interesantele interstiþii de 
tehnicã cinematograficã, îndesate cu termeni care te trimit uneori la 
un dicþionar, pierzi din vedere þesãtura unicã a unui construct narativ 
stufos, arborescent, ce ridicã ºi dãrâmã arhitectura unei istorii 
potrivnice, despicatã pânã la amãnuntul revelatoriu.

Romanul, prefigurat, pregãtit ºi pregustat de prozele anterioare 
ale scriitorului de la Pontul Euxin, e prefaþat elogios ºi cu verva-i 

caracteristicã de criticul Ioan Holban, care evidenþiazã intriga, 
protagoniºtii ºi mesajul unei scrieri ce aduce în prim-plan înfiinþarea, 
la marginea pãmântului locuit, a Gospodãriei Agricole Colective 
1907, ºi filmarea unei nemaipomenite Zile a Recoltei, oglindã 
mincinoasã a unei realitãþi …la spartul târgului, când jumãtate din 
populaþia comunei fusese frumos colectivizatã-n genunchi ºi cu 
botul pe labe, iar cealaltã jumãtate, bine ferecatã prin þãrâna 
însângeratã a drumului fãrã pulbere…

Mult mai puternicã, însã, decât istoria imediatã, pendulând între 
cele douã mari  sãrbãtori comuniste: 1 Mai (Mucenicii) ºi 23 August 
(Pãtimirea), e fabuloasa mitologie a locului, amprentând puternic 
spaþiul, scoþându-l de sub robia timpului vremelnic; astfel, oamenii 
încã mai cred în forþa miraculoasã de vindecare a melek-ului, ºi 
strãbat, pentru a-l vedea, distanþe care se mãsoarã în dovezi ale 
credinþei: …înãuntrul acelui cufãr îngust ºi fragil, ce semãna cu 
sobra cutie a unei vioare de lux, ni s-a înfãþiºat, nemiºcatã la început, 
numai o ciudatã arãtare, ca o pãpuºã de sticlã, uºor iluminatã verde-
albastru pe dinãuntru, cu ape tremurate de opal fumuriu, ca lumina 
de lunã prin ceaþã.

Memoria cãlãtoreºte singurã prin realitãþi paralele: la fiecare pas 
eram cutreierat de mereu alte amintiri, ca ºi cum aº fi înaintat cu un 
felinar aprins prin labirintul memoriei, iar învãþãtura trebuie sã ia, sã 
fure firmituri din aceste realitãþi, cãci ºtiinþa luatã din cãrþi e 
înºelãtoare: învãþãtura stã într-o carte, tot aºa cum stã un mort 
boieresc în coºciug, adicã ras, sulemenit ºi parfumat pe dinafarã, 
dar putred ºi împuþit pe dinãuntru.

De altminteri, unul din cele mai puternice personaje ale 
romanului e Învãþãtorul, cu adevãrat luminãtorul oamenilor, stâlp de 
rezistenþã al comunitãþii, într-o vreme apocalipticã, în care în þinutul 
dintre ape, învãþãtorii ajunseserã mai rari decât dropiile, iar mulþi 
dintre cei care figurau printre catastife erau analfabeþi. El 
cerceteazã mai mult firea omului ºi mersul lumii, decât cãrþile cele 
groase ºi mucede, pe care le adunase totuºi în niºte lãdoaie groase de 
stejar din cãsuþa lui de sub nuci, pe unde numai arareori se abãtea, 
ca sã caute înþelepciunea întru mâhnire, iar ºcoala adunã copii 
dornici de carte (ºi oameni mari, la sadoveniene sfaturi de tainã) pe 
dovleci; rotundurile portocalii þin loc ºi de scaune, ºi de mese, ºi de 
catalog, lecþiile se fac pe table de nisip, iar elevii primesc calificative 
de la Aferim! la Siktir, bre tolomac!

Anticipãri narative (tabloul acela, pe care îl am mereu în faþã, 
fusese pictat tocmai în toamna aceea de pominã când soarele 
rãsãrise deodatã dinspre apus, ca o rea prevestire  sau ca o 
ameninþare fãrã cuvinte… Prin aerul umed al dimineþii plutea un fel 
de sfialã îngrozitã ºi zumzetul acela de arc prea încordat, al 
nenorocirii… Satul tot mai fierbea înfundat ca o oalã uitatã pe plita 
de-afarã.) sunt întretãiate cu decupaje, poveºti în poveºti, poveºti în 
ramã, poveºti ale unui timp anistoric, al ospeþelor împãrãteºti, 
pretexte pentru oprirea timpului în loc prin forþa cuvântului rostit (Se 
aduceau de îndatã peºtii afumaþi, brânza, ceapa ºi mãslinele 
greceºti, straºnic pãzite de ulciorul cu þuicã ºi bota cu vin. Veneau 
apoi la rând plãcintele cu dovleac sau cu brânzã sau gogoºile 
împarfumate cu marmeladã de zahãr ºi baclavalele înecate-n miere 
de salcâm sau de tei…).

Descrieri arborescente, fractalice, fie într-un limbaj codificat 
(Vai de motanul din pomul unde-i hora câinilor.), fie spuse / scrise pe 
de-a dreptul, cu o ironie de zile mari (Eu îmi imaginez comunismul 
ãstora ca pe un ostrov verde ºi rãcoros, unde, prãvãliþi pe sub pomii 
în floare ºi printre mese-mpãrãteºti, se odihnesc, vorbind între ei, 
mii ºi mii de oameni storºi ºi bãtuþi ca preºurile sau striviþi, mãcinaþi, 
cãpieþi; care ciung, care olog, care cu ochii scoºi ºi cu unghiile 
smulse din rãdãcini, slãbãnogi, ºontorogi, arºi pe rug, traºi pe roatã, 
ºi schilodiþi în toate felurile…, fericirea constând în faptul cã toþi au 
voie sã povesteascã liber cum au  ajuns acolo…), alunecã dintr-un 
vizual pictural (Hologramele destrãmate ale Anuºkãi, care dansa cu 
tãlpi fragile de nuferi prin reveriile mele recente, se leagãnã pe 
deasupra ierbii, ca sânzienele apelor…) într-un auditiv debordant 

(un haraiman apocaliptic de orãcãialã, chirãialã, jelanie ºi 
vãicãrealã, strident cârâite pe aceeaºi voce agasantã de metal 
polizat).

Palierele narative se desfac în evantai, dialogurile sunt bine 
temperate de portrete fabuloase ale personajelor memorabile (cel al 
învãþãtorului Petru Ezarhu e doar un exemplu, unul din multele), 
istoria (cea adevãratã, nu cea cosmetizatã dupã chipul eroului pozitiv 
Dumitru Dãncuº, un ciuciurici nenorocit)  izvorãºte din pãmânt, din 
mare ºi din nisipuri, oamenii se supun ritualurilor strãvechi, se cunosc 
dupã porecle ºi pun mare preþ pe locuri de tainã: Fântâna cu Trepte, 
podul casei, hrubele de sub ruinele antice, ostroavele în continuã 
prefacere. Locurile au viaþã proprie, independentã de a oamenilor, 
locuinþele se pot muta singure (casa învãþãtorului, duratã cu lespezi 
vechi de cetate, seamãnã cu o þestoasã de câmp: Câteodatã noaptea 
chiar mi se pare cã întregul sãlaº porneºte lipa-lip, cu mine cu tot, 
încercând, pesemne, sã se-ntoarcã acasã, la Histria, acolo unde-i 
rostul sãu pe pãmânt.), iar satele apar ºi se ascund dupã bunul lor plac, 
într-un joc al cunoaºterii: Sunteþi siguri cã trebuie sã fie un sat pe-
aici?

Tot satul devine un câmp de filmare pentru Ziua Recoltei, vãruit, 
vopsit, mãturat, pãrea un parc de promenadã, mirosind cam 
irespirabil a vopsea diluatã-n benzinã trãsvitã sau în gaz puturos, 
asta dupã ce suferise asaltul sondorilor-lipitori, în cãutarea roadelor 
ascunse. Locul de nerecunoscut (Scot crucea din vârful bisericii 
bulgãreºti, a cãrei turlã, fãrã cruce ºi vopsitã-n roºu aprins, semãna 
mai mult cu tichia lui Nichipercea.), pavoazat cu flori, arbuºti, lozinci 
ºi steaguri (Tache Mojdin îºi vopsise în roºu ºi porcii), vuia ºi tremura-
n sine, ca un cãrãbuº, prãbuºit cu picioarele-n sus, iar oamenii sunt 
obligaþi sã se îmbrace în straie strãine ºi sã afiºeze o falsã veselie. 

Planurile mãreþe ale filmului care trebuia sã ajungã sus de tot, ca 
exemplu pozitiv de înfrãþire ºi într-ajutorare, e dat peste cap de un 
sabotaj cu autorii, bineînþeles, necunoscuþi. Cu o zi înainte de filmare, 
la repetiþia generalã, magazia cu grâne, mândria tuturor, e gãsitã 
uscatã, mãturatã, fãrã un bob mãcar. Soluþia politurcilor respectã 
reþeta vremilor de apoi: Un comunist nu se lasã doborât de prima 
glumã a sorþii. El trece cu fruntea sus peste toate, pânã la victoria 
finalã… Uite cum facem… Dupã apusul soarelui, trimitem 
camioanele cu pãlmaºii de la cherhaneaua Chituc, ca sã umple douã, 
trei sute de saci cu nisip de pe plajã, dupã care îi stivuim frumos în 
magazie, iar mâine, la filmare, hãliºa, heirup, hãliºa, împãrþim 
recolta. În cântec, joc ºi voie bunã, dupã cum s-a vorbit. Iar pe urmã, 
mai vedem noi: mai cercetãm, mai jupuim, mai schingiuim, mai 
împuºcãm… O sã fie ºi foarte frumos, ºi foarte instructiv!

Rãsplata nu întârzie sã aparã (nu întâmplãtor lãcustele din 
pedeapsa biblicã de demult sunt puse faþã în faþã cu lãcustele timpului 
de acum: …cred cã-n cele din urmã n-au mai putut sã vadã încotro 
merg, din cauza burþii, ºi-au ajuns în pustie, unde-au pierit sãtule ºi 
proaste, dupã cum va urma sã se-ntâmple ºi cu astea de-acum.). 
Apocaliptica stratagemã de rezistenþã a naturii e o  vântoasã care 
acoperã totul cu praf, ciulini, pãiuº, pulbere: …eu chiar cred cã se 
supãrase ºi cerul pe noi. Cã era când însângerat ca focul, când vânãt 
ca buba, când negru ca pãcura, iar uliþele, toate, ajunseserã niºte 
râuri de praf ºi de tufe uscate, ºi când te duceai oareunde, te 
scufundai pânã-n brâu ºi pânã-n butuc de la roata cãruþei. Chestia e 
cã uraganu-acela a smuls toate steagurile, toate afiºele, toate 
panourile cu fruntaºi ºi realizãri în producþie, rãvãºind, împletind, 
rãsturnând ºi-acoperind toate gardurile vii ºi toþi pomiºorii proaspãt 
sãdiþi de noi, ca sã fie frumos.

Peste toate, baba Niculina lui Dudã îºi aduce aminte cã primise 
ordin sã dea foc closetului vopsit, dintr-o gravã eroare politicã, în 
sângele vãrsat de clasa muncitoare, iar focul se întinde în tot satul, 
transformându-l într-un morman de dãrâmãturi fumegânde. Oamenii 
se refugiazã pe unde pot, la Fântâna cu Trepte, în galeriile sãpate-n 
stâncã ale cetãþii Histria sau ale fortului Caraharman, trecând iarna cu 
bine, reîntorcându-se în primãvarã ºi reconstruind cu încetul locul, 
sub privirile nucului uriaº care vegheazã triumfãtor ruinele înnegrite 
ale satului.

Gãsirea unei hrube cu amfore din vechiul vin, prefãcut în pastã, 
declanºeazã o Sãptãmânã a Nebunilor, un alt fel de apocalipsã, o 
saturnalie premergãtoare unei reînvieri: tot satul arãta ca dupã o 
înverºunatã bãtãlie cu un duºman nevãzut, cãci trupuri tolãnite sau 
ghemuite ca-n chinurile morþii zãceau pretutindeni: încleºtate prin 
ºanþuri, prelinse pe garduri sau chiar prin crãcanele pomilor 
rezemate buhãit de vreun bulumac sau cu palmele moarte-n poalã, 
prin unghere de uliþe. Care cu limba scoasã, care cu gura cãscatã ºi 
cu capul spart, dupã cum îl furase somnul ºi turbãciunea, mã rog…

Martorii dezastrului salvator, cele douã fragmente de peliculã, 
recuperate miraculos din tufele de mãceº, fac posibilã redeschiderea 
sãlii de cinematograf (Cinema Orient), iar vârtelniþa cu filme oferã 
tuturor o extraordinarã experienþã a cunoaºterii ºi recunoaºterii de 
sine.

Sunt un meticulos estetizant, pentru cã mã strãduiesc, sinucigaº 
de exigent, ca textele mele sã sune impecabil ºi ca fiecare cuvânt sã-ºi 
gãseascã locul cel mai potrivit în eºafodajul de marmurã purã a 
discursului, mãrturisea Ioan Florin Stanciu în februarie 2012, într-un 
interviu acordat revistei constãnþene „Ex Ponto”. Într-adevãr, vorbele 
se rostogolesc  ºlefuite între personaje, purtând, strivind ºi 
reconstruind sensuri (inclusiv prin jocuri de înþelesuri, de la Sã se dea 
la fiecare ce i se cuvine! la Sã se bea la culcare caise cu vin!), iar 
timpul se dovedeºte cã nu e decât o apã ce poate fi strãbãtutã cu lotca 
în sus ºi în jos, de pe þãrmul poveºtilor de demult pe malul prezentului 
iluzoriu, strãjuit nepãsãtor de marele balaur dobrogean.

Roman al rezistenþei ºi recuperãrii istoriei, Cinema Orient e o 
carte care seduce lectorul prin forþa cuvântului, material preþios ºi 
totodatã daltã, ce sãdeºte adânc cititorului dorinþa de a cãlãtori mai 
departe, spre alte þãrmuri semnate Ioan Florin Stanciu.

La þãrmul fragil al  istoriei, 
Cuvântul

Nicolae TURTUREANU conotaþii

n urmã cu vreo douãzeci de ani, invitat fiind de TVR Iaºi, 
pentru o emisiune (într-o niºã de la ”Bolta Rece”), când am 
vãzut-o ºi-am auzit-o pe realizatoarea Cristina Hermeziu, mi-Î

am dat seama cã e o chestiune de timp - ºi va fi atrasã, absorbitã, dacã 
nu luatã cu hapca de Bucureºti.  Ceea ce s-a ºi întâmplat. Doar cã, în 
acest caz, Bucureºtiul a fost un aeroport de tranzit spre Paris, unde 
Cristina Hermeziu ºi-a etalat Expresivitatea ºi persuasiunea nu 
numai în limbajul televizual (titlul tezei de doctorat), ci ºi în cel al 
culturii scrise. Rafinându-ºi, în Înalte 
ªcoli franceze, ºtiinþa comunicãrii, 
grefatã pe un talent nativ, CH a devenit, 
în ultimii ani, o marcã de încredere, 
extrem de cãutatã de cititori, în 
c o n d i þ i i l e - n  c a r e  a s t f e l  d e  
comentatori/eseiºti sunt ca niºte oaze-n 
deºert. ªi mai este ceva: prin scriitori 
precum - ºi-i numesc doar pe cei 
emanaþi de Iaºi - Alexandru Cãlinescu, 
Simona Modreanu, iar, mai nou, 
Cristina Hermeziu, se reface filiera 
francezã, acea miticã ºi aproape misticã 
infuzie de aer parizian, pe care românii 
îl respirau (cu sincopele cunoscute) de 
vreo douã veacuri. 

Corespondenþele marca CH 
(apãrute în diverse ziare ºi reviste  au o 
poeticã aparte. Claritatea, rigoarea ºi, 
nu în ultimul rând, concizia textului suportã un delicat ”tratament 
fabulatoriu”, o mixare a realului cu imaginarul, a faptului prozaic, 
concret ºi, uneori, crud /crunt, cu o aurã de sobru, nepatetic  lirism. E 
receptat, cu precãdere, actul cultural-artistic, dar orice are atingere la 
coarda sensibilã, devine, din pretext - text. Provocãri cotidiene (ºi 
câte nu se-ntîmplã la Paris!), alterneazã cu popasuri în oaza de liniºte 
a unor personaje, cândva atinse de celebritate (precum Aurora 
Cornu), acum intrate într-un demn crepuscul. Nu ºtiu ºi nici nu cred 
cã CH este trimisa specialã a vreunei instituþii româneºti culturale, de 
presã sau diplomatice, dar demersul ei sugereazã o asemenea calitate. 
Altminteri, zic, ar fi pãcat sã fie, cumva, ancoratã oficial pe Sena, 
întrucât, astfel, s-ar câºtiga, poate, un diplomat, dar s-ar pierde 
libertatea de miºcare ºi de opþiune a unui jurnalist de vocaþie. 

Ciudat, corespondenþele CH par  neterminate, niºte eboºe, niºte 
crochiuri - din Par(ad)is! - asupra cãrora se va reveni, întru 
finalizare... Însã, dacã se revine, e o altã texturã, o altã coloraturã, o 
altã problematicã - în aceeaºi poeticã. Oare, mã întrebam, citindu-le 
ici-colo, inclusiv în Cronica veche, CH nu scrie ºi  poezie? Iar 
confirmarea a venit  odatã cu placheta - transparent intitulatã - 
Parisul nu crede în lacrimi (Junimea, 2016). E un debut poetic 
oarecum amânat, la viteza cu care se scrie ºi se încearcã a cuceri, 
astãzi, spaþiul public, îndeosebi spaþiul virtual. Etalarea în registrul 
lucrurilor gingaºe - cum este ºi poezia - nu poate a nu-þi perturba 
siguranþa de sine/de tine, pe care o ai în alte domenii ale creaþiei. 
Numai proºtii (fuduli) n-au îndoieli. Încã din clipa în care a primit 
vestea apariþiei cãrþii, autoarea îºi exteoriza (pe Facebook) 
perturbãrile: 

)

Dacã m-aþi întreba despre ce e, aº spune cã mi-ar 
plãcea sã fie despre Bahluiul care se varsã în Sena. Sau invers. 
Recepþiile ulterioare (elogioase) ale cãrþii sunt primite cu aceeaºi 
îndoialã metodicã. Intrînd în dialogul feisbuki(ni)st, eu - ca sã mã 
(auto)citez - am spus cã Parisul nu crede în lacrimi e o carte despre... 
Bahluiul (poeziei) care se (re)varsã-n Sena.

ªi zic asta  întrucît nu doar cartea a cãlãtorit într-o cutie de 
pantofi, în burta unui autobuz, pe cea mai frumoasã rutã din lume, 
Iaºi-Paris, ci, odatã cu ea ºi în ea, o samã de  noduri ºi semne  ºi 
însemne ale acestor locuri (viþa de vie / între/poartã ºi cerdac / /linia 
vieþii / lasã dîrã / pe zidul / uns / cu balegã ºi lut,/ urcã / la cimitirul / 
din capãtul / grãdinii / ºi curge / prin locul / care / pe cer / se cheamã / 
crug.). E o ardere pe linia vieþii, o lunecare pe coaja subþire a lumii 
(titlul mai multor poezii), o pendulare între (inversãm termenii) 
împãrãþie ºi exil (mai ales interior, acesta). Nu lipsesc, cum le 
aºteptam, reacþii la evenimente recente (Parisul nu mai 
are/curcubeie/de pus pe facebook//cineva a înmuiat/ºtampila/în 
bãlþile de/sînge//ºi a scris/pe cerul/alb/je suis charlie). Un Buletin 
hydrologic anunþã cã se umflã albiile / plesnesc venele / Europei / 
/vine hidra / cu 160 000 de capete // Budapesta / Varºovia / Bratislava 
/ Praga / poartã mãºti / de carnaval // Europa îºi dã cu ruj / ºi citeºte / 
pe promper / cotele de refugiaþi. 

Sînt poezii de pe cele douã maluri ale sufletului, cum a scris, mai 
devreme, Bianca Marcovici, cea strãmutatã - prin proprie voinþã - de 
pe malul Bahluiului, lîngã Muntele meu Carmel. ªi tot aºa, malul 
Bahluiului este unul al (ne)liniºtii visãtoare, al paradisului pierdut, pe 
cînd celãlalt, al Senei, e zguduit, periodic, de neaºteptate, 
neînchipuite drame ºi  tragedii. Altminteri, sigur, tipul de discurs al 
celor douã poetese este diferit, Bianca Marcovici fiind provocator 
interogativã ºi necesar discursivã, pe când la Cristina Hermeziu 
poezia e, aproape, fãrã cuvinte. Sau de dincolo de cuvinte. Oricum, în 
faþa unei situaþii/stãri excepþionale, rãmâi mut de admiraþie, de 
încântare sau - la polul opus - de oroare, iar cuvintele sunt de prisos.

Astfel cititã, poezia Cristinei Hermeziu e ca lacrima unei 
stalactite.

 Dovadã (ºi) aceastã 
Elegie: dupã fix /14600 de zile/pãmîntul, bunul,/se învîrte în gol//îl 
îmbãiez/cu flori de romaniþã ºi frunze de/stejar/îl înfãºur/îl descînt//îl 
blestem//îl arunc de trei ori peste cap//ºi mã prefac/într-o 
apã/neînceputã.

Când Bahluiul se varsã 

în Sena. Sau invers
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entru cititorul contemporan, poate cã numele lui Dan 
Rotaru nu mai este atît de cunoscut, deºi, într-o anumitã 
perioadã, era o figurã frecventã în revistele literare P

româneºti. Poetul, nãscut în 1943, absolvent al Facultãþii de istorie-
filosofie din cadrul Universitãþii „A. I. Cuza”, debuteazã în 
„Amfiteatru” (1966), iar la cîþiva ani distanþã se lanseazã ºi editorial 
în anul 1969 cu volumul Teamã de final. Totodatã, a îndeplinit funcþii 
în cadrul publicaþiei „Argeº/Calende” ºi din 1999 a fost redactor-ºef 
la Grupul de Publicaþii ºi Editurã „Cultura”. Mai menþionãm, 
totodatã, în treacãt, distincþiile obþinute pe parcursul timpului,  pentru 
diverse volume tipãrite: premiul literar „Argeº” în anul 1970, premiul 
„Convorbiri literare” (1971) al Festivalului Naþional „Mihai 
Eminescu” ºi premiul Uniunii Scriitorilor din Craiova (1978). Dupã o 
absenþã îndelungatã, iatã cã Dan Rotaru revine în cîmpul literaturii 
contemporane cu un volum care cuprinde întreaga creaþie, un 
adevãrat tur de forþã care meritã atenþie pentru cã poartã cititorul prin 
numeroase etape literare din zona noastrã culturalã: Faguri de vise, 
colecþia „Opera Omnia”, Editura Tipo Moldova, Iaºi, 2016.

Într-o scrisoare cãtre George Sand, creatorul Doamnei Bovary 
afirmã - ºi pe bunã dreptate! - cã viaþa autorului nu semnificã nimic, în 
timp ce opera este totul. Poate cã aceastã afirmaþie se verificã mai bine 
ca oricînd în cazul cãrþii de faþã, fiindcã, pe parcursul celor douãzeci ºi 
trei de plachete de versuri adunate în volum, asistãm la o poezie vie, 
intensã, care se desfãºoarã pe numeroase paliere tematice.

În Teamã de final (1969), cartea care deschide recenta ediþie de 

opere complete, se concretizeazã, inevitabil, elementele poetice 
dominante ale creaþiei lui Dan Rotaru. Înainte de toate, un ansamblu 
de imagini pregnant este cel care are în centrul montajului liric relaþia 
dintre El ºi Ea, aceasta din urmã fiind mai mult absentã, mai mult un 
spectru care „bîntuie” eul. Un exemplu lãmuritor în acest caz este, de 
pildã, Elegie, un poem în care fiinþa iubitã capãtã atributele unei 
„entitãþi” care macinã conºtiinþa creatoare: „Þi-e trupul jumãtate în 
legendã/ pierdut./ Devii statuie de uitare./ O, þi-ai uitat de la mine între 
cuvinte/ doar numele…/ ªi ºerpii îºi lasã multe vîrste/ pe cîmp/ ºi-
aleargã dupã viaþã,/ mi se pare…”. În altã parte, apare ideea 
„contopirii” celor doi, unde instanþa poeticã construieºte un discurs cu 
un ritm accelerat, fãrã a face exces de limbajul metaforic. A se 
înþelege: creatorul Fagurilor de vis nu se pierde în propria retoricã ºi, 
astfel, naturaleþea scrisului este acompaniatã de un substrat liric bazat 
pe livrarea unei stãri specifice printr-un simplu ºi captivant construct-
simbolic. În Pînã la amintire, din volumul Plînsul oglinzilor (1971), 
scenariul liric reactualizeazã aceeaºi modalitate de asamblare a 
scenelor, în care reprezentarea alegoricã ºi simplitatea imaginilor se 
îmbinã echilibrat, asigurînd o tonalitate meditativã a poeziei: 
„Absenþa ta ce-mi locuieºte ochii,/ cuvintele ºi urmele, ºi gîndul,/ 
rãneºte aerul în partea stîngã…/ Te-nchipuiesc: cu trupul bandajîndu-
l,/ Absenþa ta îmi invadeazã sîngele/ ºi-mi izgoneºte gîndurile-n tine./ 
Rãnit de trup, de la un timp mereu/ sufletul meu boleºte lîngã 
mine…”. În altã parte, poetul reactualizeazã, într-un cadru lipsit de 
orice sentimentalism exagerat, alte ipostaze ale Erosului. Iatã, de 

pildã, în Lacrimile Laurei (1973), poemul Spectacol, unde imaginea 
androginului este realizatã prin intermediul unor imagini cu miez 
artistic: „ªi veºnic sîntem doar o jumãtate/ în cãutarea altei jumãtãþi/ 
care s-a spart, cînd a cãzut în lume/ ºi-n fiecare lucru, în bucãþi./ De-
aceea eu vagabondez prin pietre,/ cu hainele mînjite de tãcere./ De-
aceea vorba mea mai totdeauna/ din ape, din oglinzi mereu mã cere”.

Existã, evident, o serie de teme care obsedeazã imaginarul poetic. 
Sentimentul neputinþei, singurãtatea ca mecanism al existenþiei etc. 
elementele compoziþionale care reapar treptat, cu diverse formulãri 
lirice în toate versurile publicate. Cu toate acestea, temele menþionate 
cu un rînd mai sus sînt mereu însoþite de prezenþa femininului, 
devenind acum un „obiect” sau, mai curînd, o atracþie indescifrabilã ºi 
inefabilã. În Atmosferã - text din Plînsul oglinzilor - cititorul pãtrunde 
într-un permanent du-te-vino asigurat de trecerea rapidã de la 
universul interior la cel exterior. Din nou, alegoricul este soft, accentul 
mutîndu-se pe investigarea posibilitãþilor de investigaþie a propriei 
conºtiinþe: „Sînt aºa de singur,/ de parcã încãperea aceasta/ ar fi o 
iubitã/ care m-ar sorbi cu sufletul/ din fiecare urmã,/ din fiecare 
umbrã,/ din fiecare literã/ ce-mi caligrafiazã chipul”. A se observa 
faptul cã scrisul ºi tema creaþiei sînt dimensiuni ale operei lui Dan 
Rotaru care se completeazã reciproc…

Astfel, ce este poezia în viziunea autorului? Cuvîntul este atît un 
generator de lumi poetice, cît ºi o „presiune”, un soi de copertinã care 
învãluie identitatea ºi care, totodatã, atacã fiinþa omului. În Mormînt 
de cernealã, spre exemplificare, poezie din Tristeþe (2001), eul 
propune un periplu prin abisul de necuprins al creaþiei literare: „Sînt 
angajat pe viaþã la Cuvînt,/ ºi slujba mi-o pãstrez fãrã greºealã./ Mã-
ngrop în literã, nu în pãmînt./ Mormîntul mi-l sap singur în cernealã./ 
Azi te iubesc total, la nesfîrºit,/ ca pe-o victorie îndelung visatã/ Cã 
par învingãtorul plictisit,/ e o iluzie perfect fardatã”.

Deºi nu pretinde a fi un inovator, Dan Rotaru dovedeºte din plin, 
în cartea care îi adunã toate versurile, cã este stãpîn pe propriile 
mijloacele de creaþie, iar publicul cititor de astãzi are ocazia sã 
parcurgã o poezie scrisã de un condei autentic.

“Sunt angajat pe viaþã
 la cuvânt”

Nicolae CREÞU

acã te ispiteºte sã scrii „cãlcând” pe urmele altora, ºi încã 
dintre cei mari, e musai sã te þinã puterile pe mãsura unei 
atare îndrãzneli. George Bãlãiþã a simþit o asemenea D

ispitã ºi pariul sãu cu propriul daimon i-a reuºit, fãrã vreun rabat al 
autoindulgenþei. Învoiala  sa (Polirom, 2016) porneºte  de la 
Povestea lui Stan Pãþitul  a lui Ion Creangã, dar nu ºi rãmâne la 
tiparul ei. L-a „rescris” contemporanul nostru pe marele 
humuleºtean? În ce relaþie, cu ce convergenþe vs. „distanþãri” ºi cu ce 
rezultate, în orizontul de raportare a „romanului” de acum la Povestea 
dinspre care i-a venit îmbietoarea provocare?

Precizarea „roman” - dar cât de reliable oare? - de pe pagina de 
titlu te pusese deja în gardã. Textul adaugã, chiar de la început, ºi alte 
semne ºi semnalizãri, marcaje stilistice mai cu seamã, ale 
diferenþierii. Dar haideþi sã „ascultãm” cum sunã: „Bolta cu stele 
mari, cãrnoase. E trecut de miezul nopþii, dar mult înainte de rãsãrit. 
Maºina cosmicã se simte colosalã, înspãimântãtoare, prin iluzia 
perfecþiunii, acum însã domesticitã.” Nici urmã de oralitate de 
povestitor, nimic din acea vervã cu aer de familiaritate în abordarea 
cititorului-„ascultãtor” ca ºi cum glasul pus pe istorisire ºi-ar lua cu 
naturaleþe, deloc polemic, nici demonstrativ, ca pe o libertate de la 
sine înþeleasã, dreptul de a ieºi din „ramã”, de a ne vorbi cumva peste 
ea, parcã ignorând-o de-a dreptul, aºa cum se întâmpla la Creangã. 
Însã nu e nici vreo întoarcere la tonul ºi „cadenþa” din Lumea în douã 
zile, ori Ucenicul neascultãtor, ºi curând se instaleazã ritmul sincopat 
al unei emisii eliptice, care coboarã descripþia în concretul mundan al 
satului încã nepãþitului Stan. E o miºcare panoramatã a ochiului sau 
ca de camera-eye, cu sacada trecerii repezi de la o imagine la alta sau 
cãtre detalii, în tot mai strânse orizonturi concentrice, pânã la casa 
protagonistului, interiorul odãii, opaiþul, cuptorul, masã ºi scaune, o 
„pendulã bãtrâneascã”, un bici într-un cui de pe uºã, la care se va 
reveni obsedant, ceaunul pentru mãmãligã, cofa cu apã, putina cu 
brânzã frãmântatã... dar mai cu seamã miºcãrile omului, expresia 
chipului lui, de pildã: „Priveºte cu mirare îngânduratã, cu mâhnire, 
ceasul mut”, o notaþie care trimite oblic, aºadar nu apãsat, la 
singurãtatea lui de holtei întârziat. La Creangã, casa lui Stan/Ipate nu 
are vreun relief descriptiv, Bãlãiþã o scoate din aceastã prezenþã 
opacã, îi deschide cititorului un interior al vecinãtãþii obiectelor cu 
omul, stãpânul lor. Doar în fugã pomenitã la humuleºtean, 
„mãmãliga îmbrânzitã” genereazã acum un lanþ de imagini gestuale, 
cu o puternicã sugestie de iterativitate, de succesiune, zilnic reluatã, a 
unor „trepte”-miºcãri reflexe ale începutului de zi: spãlatul, 
mestecatul mãmãligii, hrãnirea animalelor de casã... Toate în siajul 
Poveºtii lui Creangã, însã cu o minuþie a „filmãrii” detaliilor, a 
concretului acestui cvasiritualic cotidian.

Cu totul alta e situaþia acelor „dezvoltãri” care nu mai au nici 
mãcar cea mai zgârcit verbalizatã întemeiere în textul-„origine”: 
vecinii lui Stan, o casã þãrãneascã în care de astã datã bãrbatul nu mai 
e singur ºi prezenþa femeii genereazã ºi întreþine un alt climat, 
senzualitatea ei, somnul celor doi, prinderea imaginii „celuilalt”, id 
est a holteiului „stãtut” într-un câmp al vederii animat de curiozitatea, 
aproape pânda vecinei, despre ale cãrei coaste drãceºti nu ºtim cu 
adevãrat nimic sigur, dar începem deja sã bãnuim destule. Nu e nimic 
forþat, nici de prisos, în atare „întregiri” pentru cã, în fond, ceea ce 
rezultã e întemeiat pe un alt tipar interior decât acela al povestirii 
sprintene ºi „orale”, rãmânând de vãzut dacã, eventual, chiar de 
„roman” e vorba, sau nu. ªi „satul” din povestea lui Creangã 
însemna, cum e ºi de bãnuit, între altele, ºi vecini ºi vecine, însã în 
economia compoziþionalã ºi rostirea ca amprentã stilisticã proprii 
povestirii nescoaterea lor în prim-plan nu era un minus, formulei 
aceleia nu-i lipsea de fapt nimic. În schimb, aceste mai târzii 
„întregiri” sunt cerute de abordarea dintr-o altã perspectivã, într-o 

logicã a translãrii aceleiaºi esenþe de tâlc ºi a aceleiaºi  materii 
narative într-o modalitate ce desface acum mai vechea sintezã în 
componentele ei, aºadar nu artificial adãugate sau lipite, ci doar 
deduse ºi detaliate din ceea ce era ºi atunci imaginabil, dar menþinut 
doar nucleic-potenþial altcândva. Pânã la, inclusiv, aparenta invenþie 
„intruzivã”, pãpuºarul ºi cãruþa lui pe uliþa satului. Fãrã nici un punct 
de sprijin la Creangã, totuºi nu e nici vreun adaos silnic, pentru cã 
tema favoritã a pãpuºarului tradiþional ºi a jocului lui nu e alta decât 
comedia vieþii domestice, a conjugalitãþii certãreþe ºi alunecoase: 
faimoºii Vasilicã ºi Marioara. Da, Bãlãiþã mai ºi adaugã, dar nu orice 
ºi nici oricum.

Prozatorul contemporan nu umblã mai deloc la scenariul narativ, 
pãstrat aproape intact în toatã înlãnþuirea lui: „negocierea” învoielii 
lui Chiricã cu stãpânul sãu, ghesul dat lui Stan/Ipate sã se însoare ºi 
consilierea în alegerea nevestei, înavuþirea þãranului pe seama 
boierului lacom ºi zgârcit, ispitit drãceºte ºi tras pe sfoarã, în fine, 
ducerea femeii în ispitã prin intermediul babei codoaºã, cu 
complicaþia aparentei morþi a pruncului, urmate de necesara extragere 
a coastei de drac ºi rãsplata benefic-diavolescului argat al lui Stan 
pentru „serviciu credincios”, înainte de ieºirea lui din scenã, însã nu 
fãrã ticãloasa de babã ascunsã în sacul chipurile plin cu „câlþi de la 
tãtuca”. Ei bine, ºi atunci unde sunt, totuºi, diferenþele ºi mutaþiile 
care fac din Învoiala altceva decât o „rescriere”? E înainte de toate o 
negrabã, o amânare voitã, o destul de amplã întârziere ocolitoare faþã 
de Povestea lui Stan Pãþitul. Se scurge mai bine de o treime din carte 
pânã la boþul de mãmãligã îmbrânzitã lãsat în pãdure, începutul a toate 
câte vor urma. Ca sã intre, oare, ce în acest larg ºi lent ocol? Autorul 
nostru instituie o „lume” a satului personajului sãu. populatã de atâtea 
prezenþe ficþionale, de o anume consistenþã sau mai fugar schiþate, dar 
de naturã sã-i distingã ferm narratum-ul de acea narativitate linear 
cursivã a povestirii. Nu numai cuplu de vecini (o femeie fãrã astâmpãr 
nocturn în pat cu un bãrbat prea... somnoros), acei Ioana ºi 
Haralambie, cu sfada lor dinspre final, pricinuitã, cam ca între 
Vasilache ºi Marioara ai pãpuºarului, de borºul prea fierbinte, în 
vreme ce „vindecãrile”graþie priceperii lui Chiricã, de „tuse ºi junghi” 
îi rãmân neºtiute încornoratului, vorba ceea:  „ce ºtie satul, nu ºtie 
bãrbatul”. Dar pe lângã aceºtia, atâþia alþii: cârcotaºul ºi veninosul 
morar Lomurã cel ªchiop, tata-socru al protagonistului, popa din sat, 
recunoscãtor lui Chiricã-binefãcãtor al bisericii, cãreia nu-i calcã 
nicicum pragul, jupânul Levi ºi fata lui, Noemina, comersanþi de 
straie „nemþeºti” (ºi prin ei, ºi istoria pieirii lacomului Haim ºi a alor 
sãi). Nu doar êtres de papier mai numeroase, dar odatã cu ele ºi o 
diversificare a spaþiiilor: moara, hanul, gaterul, iarmarocul... O 
deschidere ºi o paletã caracterologicã prielnice ºi jocului intertextual 
(pe acelaºi tipar de ludicã „parafrazã”) al aducerii altor eouri din 
Creangã în matca Învoielii: Ionicã cel prost, Soacra cu trei nurori, 
Prostia omeneascã, Ursul pãcãlit de vulpe, Moº Nichifor coþcariul. 

O inventivitate epicã proaspãtã se simte ºi rodeºte într-un 
imaginar al reþelei diavoleºti, organizatã ºi coerentã (sugestie discret-
parodicã) parcã pe un tipar de organigamã, ai zice, de serviciu secret 
(al Iadului), cu agenþii sãi „sub acoperire”, gen Chiricã însuºi, dar ºi 
parºiv-ispititoarea Anghelina (nume implicit antifrastic), Anica 
Ilioaia ºi baba Hârca, puºi toþi  în aceeaºi complicatã ierarhie 
demonicã sub ascultarea „naºului”/ „Gheorghe”, un soi de „secretar 
de stat” din subordinea lui însuºi Sarsailã, existent, doar el, ºi la 
Creangã. ªi, asociatã acestei inventivitãþi, culoarea aparte a câtorva 
episoade noi: atacul hoþilor asupra lui Stan ºi a argatului sãu, salvaþi 
de biciul diavolesc al stãpânului, ori capcana întinsã amândurora de 
ºoaptele lubric-promiþãtoare ale „femeiuºtii”, al cãror revers e 
maimuþa din patul fãgãduitelor plãceri, sau tentaþia câºtigului la 

„ruleta primitivã” ºi ruinãtoare din 
iarmaroc, pe de o parte cu un anume 
aer boccacian, dar ºi de mai sumbrã, 
ocultã deschidere cãtre infernal. ªi 
totul într-o texturã stilisticã de mare 
mobilitate ºi flexibilitate, de la 
naraþiunea „cinematograficã” 
slujind drept cadru, cu minime 
„inserturi”-citate din Creangã, la 
parafrazele intertextuale amintite, 
dialogurile celor doi protagoniºti, 
însã în alternanþã cu cele dintre 
diavolul subaltern („Chiricã”) ºi 
ºeful sãu („naºul”/ „Gheorghe”), 
captarea replicilor prefãcute ale 
Catrinei, nevasta lui Stan, în 
eclerajul oblic al stilului indirect 
liber, ori evocator-atmosferizant, 

„corul” babelor bârfitoare, multiplicatã „gurã a satului”. Un întreg joc 
de distincte registre ale vorbirii intraficþionale, de o vizibilã ºi 
molipsitoare vervã, ca ºi de o transmisibilã, irezistibilã plãcere ludicã.

Dar Învoiala  nu ar fi ce este fãrãr acel ultim palier al 
reconfigurãrii de sens ºi de viziune auctorialã care ni se dezvãluie doar 
cãtre final, scoþându-l cu totul pe Bãlãiþã din încã ecoul intertextual 
dinspre Creangã: ºi anume, o modulare altfel a raporturilor lui 
Stan/Ipate cu argatul „Chiricã”. „Naºul”, mai marele acestuia, într-
unul din dialogurile lor, ºugubãþ în jocul sãu cu nãravurile oamenilor, 
îi crede pe „ãºtia fãrã coadã ºi coarne”, în fapt tot „un fel de draci”: e 
cel dintâi semn al aducerii ficþiunii, de aici înainte într-o matcã a 
demonicului „patent Bãlãiþã”, cea care fusese ºi a unor Antipa, Felicia, 
Agop, Anghel, Silvia Racliº din Lumea în douã zile. Nu o convenþie 
narativã, ficþionalã, a diavolului, ci diavolescul potenþial sau manifest 
al omului, eventual fie ºi doar obscur, presimþit, ca într-un halou de 
fantastic difuz ºi mocnit. Cruzimea ºi violenþa lui Stan în episodul 
atacului hoþilor nasc versanþii simetrici ai unor întrebãri tulburi, 
relativizante: „Este cruzimea lui Stan diavoleascã? Mila lui Chiricã e 
omeneascã?”. ªoaptele ademenitoare ale „muieruºtei” îi pun pe picior 
de egalitate pe cei doi, omul ºi dracul, îi „amestecã” pe unul cu 
celãlalt. „Încãlcarea” interdicþiei privind „lada” dezvãluie 
contaminarea diavolului de o boalã a sufletului omenesc, curiozitatea, 
dar cititorul aflã din text cã Stan n-ar fi scãpat de nu ºtim ce enigmatic 
blestem dacã n-ar fi reuºit sã-l ispiteascã pe dracu însuºi sã se uite la 
lada aceea. ªi iatã cã e de înþeles acum de ce topos-ul „pãpuºarului” ºi 
al „circului” („mai circ decât viaþa ce-o trãim în satul nostru ºi în lume 
nu cred cã se aflã”) ºi al „învoielii” (tot Chiricã: „da, o învoialã e totul, 
învoieli sunt toate cele […] Da, nu te poþi opune sorþii (ce prostie?), 
dar te poþi învoi cu ea”) sunt în convergenþã cu menþionata rocadã a 
rolurilor între cele douã personaje de prim-plan. Nu mai e doar 
diavolul trimis „în misiune” pe pãmânt de crunt-poruncitorul Sarsailã, 
ca la Creangã, ci ieºirea la ivealã a unei ascunse urzeli de mult mai 
gravã vinovãþie a omului care e Stan. Povestea lui Stan Pãþitul  cu 
verva ºi culoarea ei stilisticã estompeazã „litera” învãþãturii ei 
misogine, în schimb Învoiala o învãluie ºi auroleazã într-un adevãrat 
halou difuz ºi de sursã enigmaticã al demonicului din lumea 
oamenilor.

Pe Creangã, „recidivist” înrãit întru ale misoginismului falocrat, 
feministele ºi feminiºtii n-au îndrãznit niciodatã sã-l scarmene. Le va 
scãpa oare ºi contemporanul nostru, Bãlãiþã? I-a reuºit sã câºtige 
pariul? Cred cã da, ºi încã înfruntând nu puþine riscuri estetice, în 
primul rând pe cel al eºuãrii într-un steril „dublet”. „Învoiala” sa, a 
scriitorului, cu cine sã fi fost? Cu sine însuºi, indubitabil, cu daimonul 
sãu ispitit (ºi paradoxal stimulat chiar de riscuri) sã scrie preluând de 
la humuleºtean o materie narativã care nu-i aparþinea nici aceluia, 
venitã din cultura popularã, din basmul folclorului literar. Rezultatul: 
o versiune Bãlãiþã, de neconfundat privind esenþa ei, coexistentã cu 
versiunea Creangã ºi nu subalternã ei. În fine, mai rãmâne doar de 
vãzut de-ºi va bãga sau nu coada „ucigã-l toaca” ºi în soarta Învoielii , 
odatã ajunsã sub ochii cititorilor ºi „pe mâinile” criticilor...

«Învoiala» lui George Bãlãiþã: 
cu cine?



    CRONICA     LITERELOR

10     cronica veche

Undeva, spre Târgu-Jiu 

Undeva, spre Târgu-Jiu, azi 
am vãzut piatra cum latrã. 
Cum creºte din piatrã 
iar întunericul ei intrã 
direct în gurã, în suflet 

ci nu în casa omului 
prin cruce. Aici ideea 
de Iisus este 
mai limpede ca aerul 
ºi mai strãvezie. 

Aud piatra 
bãtutã-n cuie! 

Vorbind cu ea, 
prãfuit 
pânã-n barbã ºi os, 
un om localnic 
(despre care se spune 
cã-1 cheamã Brâncuºi Constantin) 
deschide brusc uºa 
privind direct 

spre noi 

„Pe cine cãutaþi?" 
- Pe tine. 
Atunci n-aþi nimerit bine. 
Eu nu mai locuiesc aici de foarte 
mult timp. Eu nu mai am 
nici un numãr de casã! Casa mea 
sunt eu, ca un nod de lemn 
crescut ascuns. Adânc, undeva sus. 
Exact în sufletul de piatrã  
al pietrei de piatrã. La masa 
tãcerii. Auziþi? 
Vã aºtept. 

Rugãciune 

                        Pentru Tudor Gheorghe 

Trimite-mã, Doamne, acum mai departe 
sã vãd alte sate, ceruri ºi visuri - 
la sfânta Unire a popoarelor sparte 
cu Lumina linã, din grele abisuri... 

Tronul Tãu profund de mult mã cheamã, 
dar n-am fost pregãtit atât cât doream 
ºi mi-a fost fricã, iatã, de al Tãu neam 
de care ºi astãzi încã-mi este teamã... 

în altar, Pãrinte, eu doresc sã-þi vin, 
ci nu izgonit de Semnul blestemat - 
în viaþa lui Adam trãind somnul lin, 
sunt prin Rugãciune de Tine chemat... 

Cu Sfântul Gheorghe din nou ies din burg 
spre Balaurul pregãtit tot mai bine... 
pentru clipa decisivã, dinspre amurg, 
când ºarpele Iadului iarãºi ne vine! 

Cine suntem, unde mergem? 

Eu sunt sârb ºi sunt foarte mult 
un român, un român ºi jumãtate. 
Aºa simt eu, frate! Aºa mã doare. 
Dar acum doresc sã tac, sã tac exact, 
din gura mea de aur, de dor de Blaga, 
de un cal, de un nor ºi de un taur.  
De Valea mea neagrã, de acasã, - 
unde nimeni nu grãieºte româneºte 
ci numai aºa: valaha mea, mama 
moartã din mine si sora mea, viaþa... 

Eu sunt un sârb, un foarte sârb - 
al vostru, de pretutindeni, de casã, 
de prãvãlie, de cuºcã ºi colivie, de vãzut 
cu ochii ºi de dat în cap cu piatra mare 
din ceruri ºi cu apa neagrã, alburie 
care ne vine drept în sus din prãpastie 
aici, numai aici vie, - unde nimeni nu mai 
moare, 
ci doreºte sã viseze ºi sã zboare. 

Numai asta, numai atât? 
Numai atât. Eu sunt un sârb de valah 
ºi un valahosârb. 

Ah, Serbia 

Fratele meu Voncu Rãzvan, 
antimaºinist ºi sorbonist, 
aici la noi este cunoscut 
ºi recunoscut ca poet adevãrat 

una - cã nu minte 
alta - are ºi sentimente 
iar creierul are cantitate 
atunci când este lucid 

vezi, Rãzvane, 
dacã eºti cuminte 
Serbia te îmbrãþiºeazã 
ªi atunci când este tristã 

uneori îmi vine 
ºi mie sã fiu trist  
în felul în care trãieºte 
Radomir Andriæ, înaripatul 

vecinul meu, renumitul 
artist liber zis 
Srba Ignjatoviæ ºi astãzi 
n-a rostit nici-un cuvânt 

iar ce sã ne facem 
cu luminosul tãiº 
de Ioan Flora 
uneori îmi vine sã-l tai la gât 

Viaþa mea 

Viaþa mea n-a fost altceva 
decât o creºtere liberã 
la o mulþime de ierburi 
din grãdina visului atotputernic 

care m-a tot îmbrãcat în straie 
ºi în nebunia regelui Lear 
la marginea abisului cosmic 
ºi al misterului drag mie - 

mãtasa sãnãtoasã de Craina Timocului 

Adam PUSLOJIÆ

Ordin

eu
pot spune
ceva atât
de simplu

dar
vã implor
sã nu uitaþi

Dumnezeu
mereu este
mult mai tânãr
ca noi!

Un gând

Aþi vãzut
vreodatã
un câine cum
muºcã o stea

eu
am vãzut
m-am vãzut
dar stau pe gânduri

sunt cânele
ori totuºi sunt
o stea

La Curtea veche

Pornesc cu Rãzvan
în noaptea aceasta
spre Dinescu...

care Dinescu
spune unul pentru cã
aici la Curtea veche
sunt atâþea

ãla - 
cu cadelniþa ºi oala
cu lacrimi
de sfinþi

Nu existã

Eu sunt culmea!
Ici, colo, spre sus...
poezie curatã, auh.
Uneori viaþa noastrã
se miºcã cu o vitezã de cruce.

O umbrã purã poate
cântã cu respirarea
la pian, deschis.

Un pian mai dureros
ca tatãl meu
nici nu existã 
pe lume.

Poate

Încã mai poate...
un vers potrivit
încãlecând uºor
un câine tot mai
religios

eu sunt
un cântãreþ,
un punct negru
sonor

o panã de gâscã
sãlbaticã
un nor norocos
care viziteazã iarba 

aºa
aºa dragilor mei,
încã ºi încã
se mai poate...

Mituizarea lui Mircia

Realitatea noastrã severã
ºi cât mai concretã
este...
un mit!

Aºa ºtiu eu, uneori
chiar ºi vãd destul
de clar
aidoma unui soare rãtãcit

dar printre noi...
strecorat de noi imaginari
ce suntem aleºi
mereu cântaþi de îngeri

Þipãtul nostru, mai apoi,
este o urmã albã
ºi o dovadã
decisivã. La ce?

Mircia, hai, te rog,
mai deschide-þi
un ochi
ºi o beznã imensã!

Unde, domnule?

Unde sã-mi aºez azi
stabil de tot ºi fulgerãtor
gura cãscatã? Aici
ori acolo, în tavanul

cu ºoareci, bine pregãtiþi
pentru sãrituri în beznã
ºi bine instruiþi mereu
de mama lor stelarã
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Ruxandra-Magdalena MANEA

Nopþi ºi zile

Mã trezesc la ora 5 dimineaþa
mã îmbrac în liniºte pe întuneric
îmi leg ºireturile
-uneori o fac pe trecerea de pietoni-
alerg dupã autobuz
calc cãmãºi
mã pregãtesc de serviciu
mã duc la frizer
aduc copilul de la grãdiniþã
îl duc la facultate
îl pregãtesc pentru mai târziu
cumpãr mai în fiecare zi câte ceva de 
mâncare
ca sã putem trãi 
pânã mâine mãcar
ca pe urmã s-o luãm de la capãt
când toate sunt pregãtite
mã aºez pe un pat ca apa în albia râului
ºi mor.

Gheorghe VIDICAN

Premiul revistei “Cronica veche”

 la Festivalul-Concurs Naþional de Creaþie literarã

AVANGARDA XXII, Bacãu, 2016

Inima ca o sitã

Cu o inocenþã deplinã ºi calmã
mi-am fãcut o gaurã în inimã
ca sã pot pãtrunde dincolo de zidurile ei
n-am reuºit sã trec 
de pereþii transpiraþi de lupta cu mine însãmi
ºi-am hotãrât ca mâine sã-mi mai dau o gaurã

acum privesc spre cer, spre pãmânt
printr-o sitã de beton.
drugi de fier zboarã jur împrejur, calm
ca-ntr-un dans medieval
spre oriunde ºi dincolo

sunt hoinar într-o altã dimensiune
trec cam dintr-a treia spre a patra
ºi cred cã acum am înþeles rostul.

Retuº personal

Frunze îmi cresc din umeri
Pãsãri cântã la lumina unui bec
În pãduri ciopârþite de topor de pândar
Inot la-ntâmplare printre inelele copacilor 
Ca niºte valuri
Sunt soldat întors de ceasornicar.

Încerc sã ies biruitor din propria-mi scorburã
Am intrat vierme-ntr-un mãr ºi-am ieºit fluture
Lupt sã prind fluturele

Jacques - savoir chercher

Vintrele pãmântului s-au despicat
în urlet de sânge
un alt vrej de fasole urcã la cer
cerul se micºoreazã
-cioburi de sticlã zvârlite ca un puzzle
lumineazã noaptea.-
Vrejul trece furibund 
prin lanul de secarã
în care cineva stã de strajã
doar Jacques se caþãrã pe vrej
o zãreºte pe Alice vorbind cu regele de cupã 
într-un hambar
-fabuleazã- doar pentru a-ºi bate joc de 
examinatori
o împuºcã cu douã boabe de fasole de argint
”Aºa ceva nu trebuie sã mai existe!”
urcã mai departe
vede o urzicã þâºnind din genunchiul drept 
al lui Iisus pe cruce
trage
glonþul nimereºte exact la þintã
-ºtiþi bine care e þinta-
vede niºte mori de vânt, o Rozinantã, un 
scutier
are vârsta potrivitã pentru a le lua drept 
plãsmuiri aievea
are vârsta cavalerului din La Mancha
apoi se aude urlând
”Unde eºti? Aratã-te!”
Jacques scoate ultimele douã boabe de fasole 
îºi încarcã pistolul
îºi aprinde o ultimã þigarã
ºi rãsuflã uºurat
va rezista astfel încã vreo 45 de ani
hai, poate 50! 

SALA  DE CINEMATOGRAF

un neant scorburos  dã naºtere  unei lumi intrarea în ea se face prin sala de cinema
dunãrea are valurile cenzurate de poveºtile pescarilor  flãmânzi de mirosul de peºte
traducerea  în esperanto a dorinþelor  tale aparþine unei înrãite jucãtoare de golf
meºteºugurile casnice se deprind  odatã cu înflorirea copilãriei
imatur peºtiºorul de aur  aºeazã fântânile în praºtia copilului sã scape de scârþâitul ciuturii
mersul pe bicicletã e filmat cu încetinitorul sã-i poatã fi deprins vicleºugul miºcãrilor
la grãdina zoologicã o panterã naºte în scorburã o expediþie plinã de tentaþii carnale
puii de lei fac amor  în cruzimea gãlãgiei copiilor de grãdiniþã
inconºtienþa unei capre negre genereazã revoltã în colþii mistreþilor
îºi astâmpãrã foamea cu zburdãlnicia ei carpatinã
umbra  ei îºi schimbã machiajul pentru urmãtoarea  filmare
scleroza îi cuprinde frica
va  zbura cu o neantonavã spre alte galaxii sã ducã mesaje de pace de la nenanþieni
greºelile iau formã de elipsã în pasul ciutelor boncãnitul cerbilor schimbã formele  scorburilor
pãcatele sunt ºterse cu prosoape de neant proaspãt
preoþii nu au biserici   îºi þin slujbele în scorburi icoanele au formã de ochi pãmânteni
prin ei privesc credincioºii cerul neantului
zãngãnitul cãtuºelor rupe rola  cu înregistrarea filmului
în sala de cinematograf o infuzie de larve luminoase
despacheteazã calupuri de timp pãmântean are miros de tãmâie alungã fantomele
s-a lipit banda magneticã în sala de cinematograf o liniºte neantianã prin privirea spectatorilor
amestecatã cu miros de tãmâie alungã frica din umbra caprei negre pãrãºeºte neantul
spre zãri ce prefigureazã mitul iubirii
un masochism promoþional se prelinge pe marginea umbrei
neantonava  îºi devorã zborul caligrafia fosforescentã a noilor lumi ocolesc grijile  morþii
cimitirele sunt acvarii în care iubirile înoatã în voie
împerecherea iubirilor se face pe neaºteptate fecundarea alungã artificiile temerilor
memoria iubirii spalã lacrima de îndoiala trãdãrii
capcanele sunt pentru delicvenþi în galaxia fericirii soarele nu apune
insomnia îºi odihneºte oasele la o crâºmã cu o halbã de fericire în mânã
oboseala timpului mestecã nisipul clepsidrei 
umbra caprei negre se minuneazã de dansurile idilice de la festivitatea de primire 
mai marii galaxiei îºi freacã fericirile în palme  la auzul mesajului în esperanto a neantienilor
în traducere liberã viitorul e o dantelãrie vor înfãºura sãlile de conferinþe din galaxia  fericirii 
nenantienii vor importa fericire în doze bine gândite de intelectualii celor douã pãrþi 
dineul oficial  e plin de capricii o iubire stingherã vrea sã-ºi revendice trecutul ei neantian 
umbra caprei negre îºi oferã sprijinul 
despãrþirea e împodobitã de lirismul clipei neantonava pãrãºeºte galaxia fericirii 
ghiarele lacrimei vibreazã perfect la sentimentele insomniilor bete de fericire 
intrarea în neant se face prin sala de cinematograf în aplauzele spectatorilor  
amestecul  mirosului  de tãmâie cu bucuria neantienilor ne coboarã cu piciorele pe pãmânt    

ADAM  ªI  EVA

în lacrima mamei zãresc pãianjeni devorând curcubee 
în lacrima mamei  un tatã stivuieºte în duhoarea palincii  naºterea pruncilor 
perpetua curgere a morþii prin sughiþul izvorului 
ochi somnambuli plecarea cocorilor în coasta lui adam înfioarã o fecioarã
blestem pãmântean  

aruncat spre împlinirea facerii
aleargã în colþul ochilui  ei dorinþe zac ca o scânteie ierboasã prin uter
intimitatea are gust de sare ca ºi buzele lui adam fãuritorul de însãmânþãri
armonia simþurilor  ating fumul tãlpilor prãjite de rãsãritul soarelui
spaima primei naºteri începe sã curgã prin fereastrã spre umbra bipedã a ursitoarelor 
în ºoaptele mamei nu poþi cãlãtori cu nimeni  alãturi 
vina se plãteºte în naturã cu circuitul apei prin lacrimã 
îþi mesteci oasele în ciorba  fiartã pe tãlpile drumului
socotind în palmã mãrunþiºul lãsat de trecerea timpului 
mereu o zãbavã a nãpârlirii pielii 
urcuºul ei pe scara de incendiu cautã o cuºcã liberã în care sã-ºi adãposteascã trecutul 
eva un þinut surdo-mut al mângâierilor pânã când soarele convinge izvorul  sã devinã fântânã
scârþâitul ciuturii curge prin uterul evei dând libertate izvorului sã devinã pasãre 
rãcoarea lui  o stâmpãrare a durerii 
rãnile au ochi pãmânteni   ca ºi bufniþa albitã de strãlucirea soarelui
cu umbra prin peºteri liliecii înconjoarã amiaza  lãsând în carantinã dorinþele tale 
în pasãrea phoenix spaimele naºterii  un zgomot ce astupã urechile lui adam 
privirea lui o secetã plinã de prieteni 
din braþele izvorului curg apele evei  se ating de scâncetul fãtului  fãcând primãvarã pe maluri 
adam e surprins cum îºi spalã mâinile cu lacrima evei 
seceta ajunge la maturitate umple halba de bere cu oboseala naºterii
ghiarele morþii îi împrumutã mângâierile timpului 
în mâinile ursitoarelor nisipul clepsidrei  o aºteptare a numelui 
þipãtul  adunã respiraþia pãdurii în privirea fãtului 
vieþuitoarele pãtrund prin pielea ursitoarelor în curcubeele devorate de pãianjeni 
lacrima mamei o resemnare a eternitãþii 
izvorul abia ghicit al laptelui curge prin respiraþia fãtului 
…ºi roade aerul inrespirabil al amiezii 
rãcoarea izvorului se întoarce în uter  dând  naºtere unor curgeri viitoare 
în mâinile ursitoarelor  se aude un dangãt al mângâierilor  vântului prin pletele lui adam  
purtãtor de sãmânþã aducãtoare de rod pãmântean
trupul evei rãzoare fertile de noi începuturi 
În lacrima mamei zãresc pãianjeni  devorând curcubee

Cu aripile moarã de vânt
Frunze îmi cresc din piept 
spre pãmânt
ªi mai stau ºi mai aºtept.

Mã zbat sã nimeresc oceanul 
cât o piscinã cu valuri fãcute de ventilator
Firele mele de pãr devin pânze de pãianjen în 
pieptul tãu
Cu suflet de rinocer pe post de cal troian.
Tu þii cheia cu chipuri din zimþi care mã 
urmãresc
Eu þin ceasornicul în pantofii mei noi de lac.
Iadul viseazã prin petale mari de mac. 

Tramvaiul 40 ºi unu

Erai în tramvaiul 40 ºi unu
stãteai pe o coasã 
ºi cântai la o frunzã de stejar.
în pletele-þi când negre când blonde vântul îºi 
fãcuse sãlaºul.
te holbai la inelul pe care mi-l aduseseºi în 
dar. 
sub coasa ta cânta voios cosaºul.

La staþia obor te-ai gândit sã cobor
iar tu ai venit ca din alte lumi dupã mine 
m-ai împins cu un zâmbet spre asfaltul care 
mã aºtepta cãscat
de-acum þãrâna mi-e muma ºi iarba dejunul

am rãtãcit mult pânã mi-am regãsit cãtunul.
ºi mi-ai jurat dragoste eternã.



Un post prea depãrtat...

adio Moldova a luat fiinþã cu 23 de zile înaintea mea. 
25 de ani mai târziu, fãrã ca nimeni, nici mãcar 
Nostradamus, sã anticipeze acest pas, intram pe poarta  R

de fier neforjat, a ceea ce se numea Studioul de Radio Iaºi,  ºi mã 
instalam la un birou microfonizat, pe care-l voi pãrãsi taman peste 
un cincinal.  Dacã nu cumva am fãcut cincinalul - dupã modelul 
vremii - în patru ani ºi jumãtate. În patru ani pe jumãtate, cum 
repede a fost parodiat sloganul ceauºist. Dar nu ne punem pentru 
juma de kilometru... Oricum, în acest interval am avut destule 
momente în care am trecut de la extaz la agonie, ºi viceversa. Nu 
doar profesional, ci ºi existenþial. Am cunoscut acolo niºte oameni 
minunaþi, doxaþi ºi talentaþi, dar - ca-n orice pãdure de ...simboluri - 
ºi destule uscãturi. M-am nimerit exact în momentul când se 
producea o neverosimilã schimbare de opticã ºi, concomitent, de 
generaþii. Oricum, gloria mea, ca ºi prestanþa - pânã atunci modeste 
- au  crescut exponenþial, odatã cu creºterea puterii de emisie a 
Postului. Postul meu fiind cel de redactor la ”Cultural”, am realizat 
mai ales emisiuni pe teme de literaturã ºi de istorie, dar ºi niscaiva 
reportaje în care bãteam câmpii, pe deasupra realitãþii. Începusem a 
cãpãta oarecari abilitãþi ºi în construirea unor scenarii radiofonice. 
Dintre multele - întrucât tot suntem în Anul Brâncuºi - ºi într-o 

nevolnicã încercare (naþionalã!) de recuperare a  Cuminþeniei 
pãmântului -  îl amintesc  pe cel care ”punea în undã” Procesul 
Brâncuºi contra Statelor Unite ale Americii. E vorba de celebrul 
conflict generat de  vameºii americani, care au taxat Pasãre în 
spaþiu  ca pe o zburãtoare oarecare (eventual comestibilã), nu ca pe 
o operã de artã. Probã cã nici vameºii, nici America, nu mai 
vãzuserã pânã atunci aºa ceva. Dacã scenariul s-ar mai gãsi în 
fonotecã, ºi dacã Radio Iaºi ar mai fi un post cultural - ar putea fi 
reluat...

Ce-am mai fãcut, în cei cinci ani pe jumãtate, la Radio Iaºi? 
Mi-am lãsat barbã (am fost primul ºi, o vreme, unicul redactor 

cu barbã, al instituþiei).
Culmea: nu s-au fãcut presiuni asupra mea sã devin membru 

PCR (nu eram singurul...), calitate ºi defect la care voi fi obligat 
imediat dupã transferul la ”Cronica”.  

 M-am în-drãgostit ºi dez-drãgostit de câteva ori. 
În august 68, când cu intrarea ruºilor ”ºi-a unor armate 

prietene” în Cehoslovacia, am fost invitat/rugat sã scriu un text ”de 
atitudine”. Comentariul a fost înregistrat pe bandã cu o searã 
înainte, urmând a fi difuzat a doua zi dimineaþã, imediat dupã 
radiojurnalul de la ora 7 (orã maximã de audienþã). Opt minute a 

citit, cu o pateticã expresivitate. crainicul Viorel Vâlceanu, acel 
text fulminant, despre tradiþionala (ne)prietenie cu poporul 
sovietic (ne)eliberator. Dar comentariul n-a mai fost difuzat, 
întrucât peste noapte, ”s-a schimbat modificarea”... (Plusul de 
patetism al crainicului - dincolo de fireasca emoþie a momentului - 
aveam sã-l înþeleg abia recent, când am aflat cã Viorel Vâlceanu 
era nãscut în Basarabia...)

Tot în 68 (octombrie, 4) li s-a interzis colegilor din Radio sã fie 
pãrtaºi la cãsãtoria mea civilã (cu Rodi)... Devenisem oaia neagrã a 
Radioului, mi se luaserã toate emisiunile, fusesem suspendat (ºi) 
de la microfon (trebuia sã fiu dat afarã, dar s-a gãsit o pedeapsã 
mai... blândã) întrucât n-am vrut sã împãnez o emisiune cu citate 
din Ceauºescu. Începuse cultul... Veneam la birou ºi citeam, 
scriam..., drept pentru care am fost reclamat (de doi ”buni” colegi) 
cã scriu poezii în timpul serviciului. Colibaba, directorul (habar n-
aveam cã mã proteja!) m-a chemat la el ºi mi-a cuvântat: Auzi, 
dom’le, nu mai scrie poezii în timpul serviciului, dom’le! Ia-þi, 
dom’le, undeva, o deplasare, ºi scrie cât vrei! ªi, ca sã-þi decontez 
deplasarea, scrie ºi vreun reportaj, ceva,  pentru Radio... Atunci 
am stat douã sãptãmâni la Piatra Neamþ, la hotelul ”Ceahlãul” ºi-
am scris... Nocturne.  ªi nici un cuvinþel pentru Radio... 

Acelaºi director însã, când i-am cerut transferul la Editura 
Junimea (pe punctul de-a fiinþa), a refuzat sã mi-l dea. M-am 
ploconit, m-am (auto)denigrat (cã nu-s ”de radio”, cã n-am talent, 
cã am produs atâtea necazuri), dar degeaba... Astfel am ratat ºansa 
de-a deveni... junimist ºi n-am devenit decât - doi ani mai târziu - 
cronicar. De modã nouã/veche - ºi cam într-o ureche...

Radio Iaºi a rãmas, pentru mine, un post prea depãrtat... ºi cu 
atât mai apropiat. Ca o iubire imposibilã...

Nicolae TURTUREANU
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hiar dacã consemnãrile din presa vremii nu sunt 
numeroase ºi martorii  au dispãrut cu totul (în 1991, la a 
50-a aniversare, mai existau câþiva: Petre P. Andrei, C

primul crainic, cel care a deschis emisiunile, rostind: Aici Radio 
Moldova, Aurel Leon, colaborator, Mircea Mancaº, redactor), se 
poate închipui ºi dincolo de exprimãrile eliptice ale gazetelor ºi de 
puþinãtatea amintirilor, ce  entuziasm, ce fervoare a stârnit  
înfiinþarea, la 2 noiembrie 1941,  la Iaºi, a Postului de Radio 
Moldova. Trecuserã peste zece ani de când la Bucureºti emitea 
Radio România. Dupã Chiºinãu, Radio Moldova era cel de al 
treilea post de radio al Societãþii Române de Radiodifuziune. Se 
întâmpla în anii de restriºte ai rãzboiului. Pentru Iaºi, în mod 
paradoxal, a fost timpul unor întemeieri binefãcãtoare, ce-au avut 
darul sã dea un  impuls spiritualitãþii cetãþii. Atunci s-a creat 
Filarmonica Moldova, instituþie-emblemã nu doar a Iaºului, ci ºi a 
þãrii. Tot în acei ani s-au pus temeliile Institutului de Istorie, ai cãrui 
cercetãtori, alãturi de profesorii Facultãþii de Istorie de la 
Universitate, au impus capitala Moldovei ca unul dintre cele mai 
importante ºi mai fecunde centre istoriografice româneºti.

Desigur, radioul era vãzut în acele vremuri ca un miracol. 
Fascina pur ºi simplu, iar aceastã posibilitate de comunicare de la 
distanþã prin comprimarea spaþiului de unde herziene era perceputã 
ca o descoperire fabuloasã. Rostul principal a fost acela de a 

Vocea Cetãþii

redeºtepta spiritul naþional în teritoriile ce fuseserã atâta amar de 
vreme înstrãinate, Basarabia ºi Bucovina. Radio Moldova, care 
emitea pe 259 MHz., fusese, totodatã, chemat sã învioreze  viaþa 
spiritualã a Iaºilor, sã o scoatã din lâncezeala despre care scria cu 
atâta mâhnire în ultimii ani ai existenþei George Topârceanu. 
Menirea aceasta a fost împlinitã în cei aproape trei ani cât a 
funcþionat. A izbutit, pentru cã s-a concertat cu celelalte instituþii 
culturale ale Iaºilor, ale cãror resurse umane au dat relief pregnant ºi 
substanþã emisiunilor. Puterea emiþãtorului nu era mare. Ce 
reprezintã cei 5 Kw. faþã de 1000, cât a avut cel de la Uricani, dat în 
folosinþã în deceniul ºapte al secolului trecut? Direcþia de emitere 
era, firesc, spre rãsãrit, cãtre Basarabia, dar aºa cum îmi mãrturisea 
profesorul George Pascu, care îl ascultase la Craiova, se auzea bine 
în tot cuprinsul românesc ºi chiar dincolo de fruntarii. Impactul  
vocii acestui post a fost enorm ºi asta s-a datorat nu numai noutãþii, 
ci ºi elitei intelectuale care fusese angrenatã în realizarea 
emisiunilor. Se regãsesc în arhiva Radioului Moldova, nume 
precum cele ale istoricilor Radu Vulpe, Andrei Oþetea, Gheorghe 
Bezviconi, ale universitarilor de la Litere ºi Filosofie, Teofil 
Simenschi, Grigore Scorpan, Petru Caraman, N. I.Popa, Dan 
Bãdãrãu, anatomistul ºi omul de culturã Gr.T.Popa, alãturi de  
scriitorii Mihail Sadoveanu, Mihai Codreanu, George Lesnea, 
Otilia Cazimir, Constantin Nonea, Aurel Leon, Mircea Mancaº, 
Nicolae Þaþomir, de actorii ªtefan Ciubotãraºu, Constantin 
Ramadan, Miluþã Gheorghiu, Nicolae Veniaº - pentru a nu cita 
decât pe cele mai proeminente. Se poate afirma cã aproape întreaga 
pleiadã de oameni de spirit ai Iaºilor fusese prinsã în pânza de vrajã 
a radiofoniei, marea minune a celei dintâi jumãtãþi a secolului XX. 
Emisiunile se transmiteau pe viu, inclusiv concertele, de la tarafuri, 
la orchestre de camerã sau chiar simfonice. Protagoniºtii acestui 
spectacol, cu douã reprezentaþii zilnice - la amiazã, începând de la 

12,57 ºi pânã la 15, iar seara de la 18,27 la 22,30 - se produceau în 
direct, cu întregul cortegiu de emoþii  ºi bâlbâieli inevitabile. 
Studiourile, amenajate într-un termen record (o lunã ºi jumãtate), 
de specialiºtii de la Bucureºti, se aflau (ca ?i mai târziu, în 1956, la 
inaugurarea Radioului Iaºi), în clãdirea istoricã de pe strada Lascãr 
Catargi, unde locuise, în timpul primului rãzboi mondial, Ion 
I.C.Brãtianu ?i unde arhitectul Marii Uniri avusese întâlniri 
decisive pentru edificarea României Mari. Acest subiect, dar mai cu 
seamã cel al Basarabiei ºi Bucovinei, reprezentau temele 
dominante ale discursului radiofonic diurn. Se va arunca o punte 
peste timp ?i spa?iu, între Radio Moldova  (închis în aprilie 1944 ºi 
refugiat la Timiºoara, în condi?iile apropierii de Iaºi a Armatei 
Roºii), ºi Postul de Radio Iaºi, ce are ca bornã de început 1 
decembrie 1956, când ºi-a fãcut cunoscutã prezenþa în eter, emiþând 
din aceeaºi clãdire, de pe aceeaºi stradã, care acum purta numele 
Karl Marx... Dupã schimbãrile politice din 1965, Radio Iaºi, dotat 
cu un emiþãtor de mare putere ºi cu un sporit numãr de ore de emisie 
zilnic, a redevenit o voce româneascã pentru Basarabia ºi Nordul 
Bucovinei, înrobite de sovietici. De atunci Radio Iaºi, în pofida 
vicisitudinilor  "iepocii", a îngrãdirii libertãþii de expresie, a 
tributului plãtit totalitarismului, s-a strãduit ºi a reuºit în bunã 
mãsurã sã fie o tribunã a spiritului românesc ºi un prieten al 
oamenilor. ªi de asta regimul ceauºist l-a suprimat, la 12 ianuarie 
1985, moment dramatic petrecut cu toate studiourile teritoriale. La 
22 decembrie 1989, glasul Postului de Radio Iaºi a reînviat, spre 
bucuria ascultãtorilor, care nu l-au uitat în anii de silitã tãcere.

Se poate afirma cã radiofonia are la Iaºi o vechime respectabilã, 
fiind a doua dupã Bucureºti. Cu toate acele mai lungi sau mai scurte 
intervale de absenþã, vocea radioului a devenit o parte integrantã a 
climatului spiritual al Iaºilor.

Grigore ILISEI

Patru vârste

º distinge, în istoria Radioului ieºean, care împlineºte 75 de 
ani, patru perioade. Începuturile dateazã, cum se ºtie, din 2 
noiembrie 1941, când s-a  auzit pentru întâia oarã în eter A

„Aici Radio Moldova”. Documentele aratã cã, dupã trei ani, 
adresarea cãtre ascultãtori suna altfel: „Aici Radio Moldoviþa”. 
(Vezi Istoria Radiodifuziunii Române publicatã de site-ul oficial 
„Radio România” ºi Radio România în [e]misiune de 87 de ani”, 
ºtiri.tv. ro.culturã)  Cu aceastã denumire, Postul avea sã emitã ºi  în 
refugiul de la Bod. De unde ºi pânã unde „Moldoviþa”? Poate, la ceas 
de rãzboi ºi pentru un post destinat în primul rând frontului (filosoful 
Ion Petrovici spunea, în cuvântul inaugural, cã principala misie a 
Radioului ieºean era, „în ceas de alarmã”, „mãturarea umbrelor 
nopþii peste Prut ºi Nistru”), atribuirea unei adrese false a 
emiþãtorului (de la Iaºi la Moldoviþa sunt peste 200 km.) ar intra între 
procedurile militare de camuflaj. Nu-i de crezut, fiindcã goniometria 
fãcea de mult  imposibilã ascunderea izvorului undelor. Sã fie vorba 
despre o denumire codatã de obiectiv militar gen „copacul cu  
coroana rotatã”? Dacã nu chiar o aluzie la Moldova ruptã în douã 
dupã pactul Ribbentrop-Molotov, dincoace de Prut urmând sã 
rãmânã doar o „Moldoviþã”? Nu-i nici asta o ipotezã prea  credibilã, 
aºa cã motivaþia realã încã rãmâne de cãutat ºi de identificat. Radio 

Iaºi, în prima sa vârstã, a emis doar trei ani. Din cea de a a doua vârstã 
a instituþiei, copilãria, au rãmas doi-trei martori în viaþã - cã-s cam 
uitaþi în momente aniversare, asta-i altceva. Aº propune, pentru  
încadrarea în timp, douã repere: 1956, anul re-înfiinþãrii, ºi 1966, 
datã ce porneºte de la limita „obsedantului  deceniu”, spre a ajunge 
cãtre momentul unei anume destinderi în lumea presei - pânã la urmã 
devenitã iluzorie. Vârsta a treia, tinereþea exuberantã, cu semne de 
promiþãtoare maturizare, ar fi cuprinsã între 1966 ºi 1985, rãstimp în 
care s-au triplat orele de emisie, s-a întãrit redacþia, s-au diversificat 
modalitãþile publicistice, Radio Iaºi devenind un brand nu numai 
moldovean, ci ºi românesc în genere, cu exclusivitatea recepþionãrii 
pânã-n orientul îndepãrtat ºi-n continentul african. Desfiinþat în 1985 
în urma unei dispoziþii clocitã la vestitul „Cabinet 2”, Studioul ieºean  
reînvie la 22 decembrie 1989, atunci începând a patra lui vârstã, 
aceea a libertãþii cuvântului, dar ºi  a confruntãrii cu o agresivã 
concurenþã în lumea undelor. Pot oferi mãrturii privind vârsta a doua, 
ºi încerc s-o fac nu de alta, dar se apropie transferul definitiv în eterul 
ce pânã acum ne-a gãzduit doar vorbele. Am început sã lucrez la 
Radio Iaºi în 1958, când postul emitea 30 de minute pe zi, fiind 
încadrat definitiv cu jumãtate de normã (eram încã student), în 1959. 
Mai întâi crainic de studio, apoi reporter ºi redactor, pânã ce am trecut 
în scriptele Radioului bucureºtean. O spun de la bun început, deschis 
ºi  direct: port recunoºtinþã instituþiei, aici am învãþat sã preþuiesc 
cuvântul scris ºi vorbit ºi tot aici am deprins rigorile disciplinei 
muncii redacþionale. Sunt convins cã nici unul dintre actualii slujitori 
ai Postului n-are habar  de avatarurile gazetãriei radiofonice din 
„obsedantul deceniu”. Sub neadormita veghe a Cenzurii, nu existau 
decât ºtiri „pozitive”, majoritatea de genul „harnicul colectiv al 
fabricii X a depãºit planul cu Y la sutã”. Predomina  „reportajul” citit 

în studio ºi difuzat numai ºi numai înregistrat pe bandã. Nici o 
vorbuliþã pe viu: a fost adevãrat eveniment când mi s-a încredinþat 
marea responsabilitate a intrãrii „în direct”: toatã suflarea Postului a 
ascultat cu emoþie un banal buletin meteo... Când, târziu, s-au 
îngãduit transmisii în direct, le-am fãcut citind în faþa microfonului 
instalat la „eveniment” un text în prealabil aprobat; nici un cuvinþel 
în plus! Fãceam deplasãri cu magnetofonul de teren „Philipps”, care 
cântãrea 12 kg (!); nu se închegase încã sistemul energetic naþional ºi 
fiecare orãºel îºi avea „curentul lui”. Mai niciodatã parametrii de la 
înregistrare nu „rimau” cu cei  ai electricitãþii de la sediu, aºa cã 
tenorul de la Fãlticeni putea deveni bas la Iaºi! Încercam sã potrivim 
vocile din butoane, dar rar se nimerea tonalitatea adevãratã. Fãceam 
teren în toatã Moldova cãlãrind o motocicletã ruseascã IJ cu ataº: 
tehnicianul la ghidon, reporterul înghesuit în ataº, cu mãgãoaia 
„Philipps” în braþe! Iar singura ºosea asfaltatã era Iaºi-Roman. Atât! 
Redacþia, care izbutise sã adune câþiva tineri cu condeiul prieten, a 
fost repede „întãritã” cu gazetari aduºi „din producþie”. Unul dintre 
ei, ce-l aveam întru ucenicire, l-a întrebat pe un preºedinte GAC: 
„Ce numãr de capete de albine aveþi?” ºi, total inocent într-ale 
sportului, l-am pus sã comenteze un meci de rugby ca fiind... de 
fotbal (banda s-a pãstrat). Puþin câte puþin, timpul de emisie s-a mai 
mãrit, ceea ce ne-a permis sã difuzãm teatru la microfon, sã facem 
înregistrãri muzicale în toatã Moldova, au apãrut consistente 
emisiuni culturale, care, barem prin marcarea momentelor 
aniversare,  aduceau în atenþie nume ºi opere pânã atunci ocultate. 
Gazetãria ce-o fãceam a avut ºi momente  de pompierism, ºi de 
adevãrat eroism, date fiind rigorile de conþinut draconic impuse ºi 
condiþiile tehnice de punere  în undã. Cam aºa fost odatã...

Mircea Radu IACOBAN
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Aurel BRUMÃ în dialog cu Gloria LÃCÃTUªU

Fãrã memorie 
nu poate exista 

viitorul ca 
stare de sãnãtate

O freneticã instituþie…
Aurel Brumã: Casã a inimilor, Instituþie 

Naþionalã a Cuvântului, Radio Moldova - 
Radio Iaºi a coagulat multe valori fiind un 
real conglomerat de filiale ale uniunilor de 
creaþie în plan literar (Constantin Paiu, 
Constantin Coroiu, Mircea Radu Iacoban, 
Constantin Scripcã, Nicolae Turtureanu, Ana 
Mâºlea, Iancu ªerban, Aurel Butnaru, 
Grigore Ilisei, Gheorghe Fãrtãiº, Victor 
Leahu, Lucian Teodosiu, Gheorghe Drãgan), 
muzical (Viorel Munteanu, Constantin 
Dediu, Eugen Pãtraºcu, Corneliu Slãtinaru, 
Cristian Misievici) dar ºi în artele plastice, 
unde excela Viorica Toporaº. Dar pentru 
mulþi, foarte mulþi dintre cei care acum sunt 
ninºi de zãpezile de altã oarã, o Voce rãmâne 
definitorie: Doamna Radioului ieºean, 
Gloria  Lãcãtuºu. ªi mã bucur sã spun cã, 
pentru mine, a fost ºi marea ºansã de a învãþa 
tainele meseriei de la un profesionist 
real.”Orizont cultural”, prima emisiune pe 
c a r e  a m  r e a l i z a t - o  a l ã t u r i  d e  
dumneavoastrã...

Gloria Lãcãtuºu: Doar doi ani în care, 
umãr la umãr, ne priveam orizonturile 
culturale de mai aproape, de mai departe... 
Cât despre numele dragi rostite de dumneata, 
e bine sã se ºtie cã nu toþi am fost sau am 
devenit membrii unor uniuni de creaþie. De 
altfel, cred cã valoarea unui creator este 
independentã de apartenenþa sa la una sau alta 
din asociaþiile breslei. La fel de adevãrat este 
cã un om care scrie, picteazã sau compune 
muzicã se simte mai bine aparþinând unei 
comunitãþi profesionale.

Mi-aduc aminte de prima întâlnire în 
Radio. Mi s-a spus: mergi la doamna Gloria 
Lãcãtuºu. Sã-þi dea de lucru! ªi mi-aþi spus: 
avem emisiune-spectacol la Târgu Neamþ. Ia 
legãtura cu actorul Dionisie Vitcu ºi cu 
domnul profesor Constantin Ciopraga ºi 
roagã-i sã vinã cu noi.  Sã fie pregãtiþi pentru 
data de... nu ºtiu cât. ªi am rãmas încremenit. 
Cum sã dau de ei, ce sã le spun? Cum sã le 
spun? Domnul Ciopraga îmi fusese profesor 
ºi avusesem nepotriviri. Pe Dionisie Vitcu îl 
vãzusem pe scenã, alãturi de Miluþã 
Gheorghiu. Era distanþa cam mare. Nume 
mari. Ce caut eu alãturi de aceºtia? 

Restul s-a desfãºurat de la sine iar abia 
acolo, în sala de spectacole, am înþeles cã 
intrând în Radio sunt absorbit de o 
Commedie Umanã care adunã personaje 
diferite, contrastante, uneori armonizate de 
valoare sau non-valoare, depinde, de la cel 
care modeleazã un boþ de lut pânã la un 
membru al Academiei Române. ªi sã nu te 
sperii? Mai ales cã toate aceste personaje pot 
sã îþi consume propria biografie, libertatea 
de a fi propriul rege ºi propriul tãu nebun.

ªi fãrã sã vrei intri într-o relaþie de viaþã, 
de suflet cu oamenii aceºtia. ªi începi 
selecþiile necesare: asta este pentru emisiune, 
asta este pentru tine, pentru inima ta, asta este 
o sãmânþã pentru un chapeau, pentru propria 
scriiturã. ªi mã mândresc cã am avut ºansa 
asta, cã, parafrazându-l pe maestrul Costache 
Sava, pentru care trei zile însemna uneori un 
moment plãcut, sã spun ºi eu cã douãzeci ºi 
cinci de ani de Radio au devenit pentru mine 
un moment plãcut.

M-a intrigat plãcut (nu, nu asta este cea 
mai fericitã exprimare) faptul cã încã mulþi 
ani, dupã ce aþi plecat din Radio, dupã 
pensionare, mergând fie în Vrancea, pe malul 
Prutului sau al Moldovei, prin diverse sate, 
oraºe sau cãtune, mulþi, foarte mulþi oameni 
întrebau de draga lor Gloria Lãcãtuºu. ªi m-
a cutremurat adevãrul cã, dupã modelul 
Gloria Lãcãtuºu, în Radio nu faci o meserie 
ci eºti un doctor al sufletelor, fiindcã 
altminterea cum sã te iubeascã lumea? Aþi 
parcurs kilometri de timp mãsurat cu 
unitatea de mãsurã a sufletului.

Apropo de aceste întâlniri...  Vine un 
bãtrân de lângã Paºcani, de la Valea Seacã. 
Era veteran - dar nu de asta mã cãuta. Bãtea 
spre 80 de ani. Avea costum tradiþional. ªi, 
zice acela, am venit sã vã las ceva, sã las o 

Prin ̀ 64 am dat concurs la Institutul de Teatru. A venit la mine Maestrul Ion Finteºteanu 
ºi m-a þocãit pe obrazuri. Bravos, tinere. Ai stofã de actor. Care  bravos, replic, cã m-aþi 
cãzut. Asta crezi tu. Te-am amânat cã ai prins loc la coadã ºi mai sunt alþii la rând. Rãbdare 
sã ai. ªi n-am aºteptat, cã mã ameninþa arma marinei ºi mi se prezisese pericol de moarte 
prin înec. Astfel cã m-am rostogolit prin litere ºi m-am vãrsat la vatra radiofoniei, c-o 
fãcusem ºi la Tecuci, prin liceu, ºi am descoperit marea scenã a undelor unde mi-am 
rãzbunat cãderea din Izvor. 

Dacã  pomenesc cu ce oameni mari am ajuns de taifas! Doamne, cã tupeist mai e 
gazetarul, redactorul! Pãi ce-i, domnule, radiofonistul? E actor, scriitor (cã fãrã 
creativitate, fantezie, desmãþ de idei devii funcþionar de microfon ºi-þi silueºti necuvenit 
biografia), preot de tainã al sufletelor, regizor, scenarist ºi de toate cele. Adicã om de treabã 
ºi capcanã de vânat prietenii. Ca ºi Millo, duce cu sine tãrãboanþa radiofonicã ºi pofteºte 
lumea sã se lumeascã, sã-ºi soreascã amãrãciunile… 

Dar uite cã m-am împiedecat în pix ºi-am pierdut ºirul. Radioul e o imensã Salã de 
aºteptare. ªi vin aici (aici însemnând ºi acolo, unde mã duce microfonul) domni 
academicieni, domni profesori cu rafturi de cãrþi, nãscocitori ori truditori de gând, de 
frumos, de armonie, oameni de treabã ºi nebuni de duh ºi duhovnici întru ale existenþei. De 
la toþi ascultãtorul  furã cîte ceva,  învãþã câte un pic. 

Radioul este sau ar trebui sã fie o Freneticã Instituþie de Culturã Naþionalã! Un loc în 
care þinuta nu-i obligatorie dar armonia, echilibrul, înþelepciunea, da.

S-or mai potrivi aceste gânduri peste duhul radioului ieºean din a 75-a câtime de 
existenþã, nu ºtiu. Unul îmi zice cã da, ceilalþi... Mi-i teamã sã aflu. Poate la 80!

amintire. Ce amintire? Pãi vreau sã spun ºi eu 
niºte lucruri. ªi cum sã nu asculþi un astfel de 
om care a fãcut pe jos ºapte kilometri pânã sã 
ajungã la gara din Paºcani, drumul la Iaºi, 
necunoscutul. ªtiu cã am oprit din toate cele 
spuse câteva amintiri din rãzboi, am vorbit 
despre anotimpuri, despre iarba timpului, mi-
a recitat câteva versuri create de el, iar 
oamenii care ne-au ascultat ne-au scris cã au 
fost mulþumiþi de noi amândoi.

Cândva Tudor Gheorghe a spus un lucru 
minunat despre radiofoniºti: aceºti muncitori 
din umbrã. Am ascultat, reascultat ºi iar 
ascultat câte o bandã, un interviu sau altul al 
Gloriei Lãcãtuºu. Sã-i descopãr secretele. 
Mai întâi, blocajul de faþã în faþã, cel inerent. 
Cã zice acela din bãtaia microfonului: ce vrea 
ãsta/asta de la mine? Ce mã ispiteºte? Cu ce 
gând? ªi dacã îþi întâlneºte ochii, uºorul abur 
al surâsului vine spre el o luminã, se 
deschide, se ridicã din genunchi cum floarea 
din boboc. Gloria Lãcãtuºu, cred eu, ºtia sã 
punã mâna pe inima oamenilor. Lumina, nu?

Experienþa este a mea, dar mã exclud din 
ideea de a fi un exemplu. Eram la Iorgu Iordan 
(ºi mã bucur cã Institutul de lingvisticã al 
Academiei se numeºte Iordan-Rosetti, cum 
este ºi firesc). Sã nu uitãm cã Iorgu Iordan a 
fost membru al Academiei din Roma din 
1929...

...ºi cã este nicoreºtean, consãtean cu 
mine, mai ales...

Da? Imi povestea de drumurile pe care le 
fãcea cu bicicleta de la Nicoreºti la Tecuci, pe 
drumul plin de dâmburi. ªi, revenind, încep 
dialogul referindu-mã la bãtaia unei pendule 
de acolo, care marca trecerea timpului. Masa 
era plinã de lucrãri, marele lingvist se apropia 
de 80 de ani. I-a plãcut foarte mult aºezarea 
noastrã ca dialog pe relaþia timp - viaþã. 

Altã datã, nu ºtiu încã dacã a fost în 
favoarea sau defavoarea mea, când l-am 
întâlnit pe Petru Brânzei, am început dialogul 
cu referire la tablourile pe care le avea în 
cabinet. La care el a replicat: Aveþi un spirit de 
observaþie periculos. M-am simþit mãgulitã. 
Ce-ar fi fost un reporter fãrã spirit de 
observaþie?!

Un om al radioului, un profesionist 
adevãrat, dacã nu are capacitate creativã 

coboarã, se încenuºeazã în grupul 
funcþionarilor radiofonici, un coterist cu 
mânecuþe de satin la tejgheaua radioului. 
Intotdeauna trebuie sã gãseºti ceva care îl 
tuºeazã, îl emoþioneazã, dizolvã pragul, 
zidul, refuzul de a comunica.

ªi uite cã astfel mi-aduc aminte de un alt 
ieºean de-al nostru, profesorul Petre 
Botezatu. Stãteam în cerdacul casei sale, tot 
pentru imprimare, ºi era toamnã, cãdere de 
frunze, soare obosit, câþiva pruni, câþiva 
nuci. ªi am intrat pe cãrarea poeziei. 
Profesorul mi-a destãinuit cã scrie versuri. ªi 
am imprimat câteva poezii care, mai târziu, 
au apãrut într-o carte. Era pentru prima datã, 
probabil dupã foarte mulþi ani, când Petru 
Botezatu publica poezie. Comunicam. Ioan 
Slavici spunea cã este mare bucurie sã poþi 
sta de vorbã omeneºte.

Un profesionist al radiofoniei este ºi un 
anticar special fiindcã, sunt convins, omul 
care se destãinuie, pentru a convinge, pentru 
a adeveri, aratã scrisori, documente, cãrþi 
liturgice vechi, cã adicã, dragã doamnã, noi 
nu suntem oarecine. Un orgoliu frumos în 
culturalitate.

Da. Am fost în modeste muzee de þarã, cu 
vitrine tezaurizând valori locale. Erau 
mesaje comunitare, valori transmise de la 
generaþie la generaþie. Vorbeau de plecãrile 
bãrbaþilor la oaste, de aºteptãrile durute ale 
femeilor. Or acestea nu trebuie pierdute mai 
ales acum, sub presiunea unui elan artificial 
al parcursului spre un viitor încã incert. Fãrã 
memorie nu poate exista viitorul ca stare de 
sãnãtate. Spiritualitatea unui popor trebuie 
pãstratã, protejatã, nu trebuie impozitatã, 
redusã de interesele economice sau de altã 
naturã ºi care au cea mai densã modificare de 
desen. Este clar cã nu poþi sã te raportezi la 
alte valori fãrã a cunoaºte ºi a-þi asuma 
valorile naþionale. Sunt tristã când constat cã 
existã cãrturari a cãror operã este dedicatã în 
totalitate unor valori strãine, care obþin 
recunoaºtere pentru strãdania lor, dar ei înºiºi 
nu-ºi mai recunosc þara cãreia îi datoreazã 
existenþa. Pentru a fi în pace cu ceilalþi 
trebuie sã fim în pace cu noi înºine mai întâi. 

Râul, scrisorile vechi, mai noi, scrierile 
mai vechi, mai noi, cei ce-au fost ºi sunt ºi 

multe altele fac desenul papilar al duhului 
românesc. Dacã îi ºtergi desenul acesta, el 
cine mai este?

ªi nu mai are loc în lume.
Mã uitam în propriile amintiri ca într-o 

istorie a radioului ieºean. Ana Mâºlea, o 
poetã de o delicateþe deosebitã, apoi Ada 
Teodorescu- Fãrtãiº...

Pe Ada am cunoscut-o mai bine, mai ales 
ca redactor de carte la Editura Junimea, unde 
coordona colecþia Reporter 20 ºi unde mi-au 
apãrut Zãpezile calde. Au urmat Visuri prin 
poarta de corn ºi Tu eºti Maria. Zãpezile 
calde a fost o micã victorie în epocã, fiindcã 
pentru unii intervievaþi de acolo însemna 
primul interviu publicat în deschiderea unei 
cãrþi. A fost cazul lui Ovidiu Papadima. ªi mã 
întorc la Ana noastrã. Mereu i-am amintit pe 
cei care nu mai sunt. În fiecare februarie o 
pomeneam pe Ana, în luna naºterii sale. 

Într-o instituþie aparent a zãdãrniciei prin 
cuvântul care zboarã, creativitatea asigurã 
istoricitate prin fonotecã, prin adãugirea 
scriiturii, asigurã duratã. Aceasta depinde ºi 
de spiritul selectiv, de reducþia de orgoliu.

George Cãlinescu spunea cã un ziarist bun 
face cât o catedrã universitarã. Dar, între 
timp, eu am avut vreme sã constat cã, spre 
deosebire de omul de la catedrã, un ziarist, 
mai ales de la Radio, se trece cu propria viaþã, 
pe când un profesor rãmâne în actualitate cel 
puþin tot atâta timp cât îi trãiesc elevii din 
ultima promoþie.    

Sã nu uitãm ºansa vieþuirii prin carte.  O 
altã duratã. Aþi scris mai multe cãrþi, câteva 
dedicate radiofoniei.

Prima carte de acest fel, Casa glasurilor 
noastre, a fructificat dorinþa mea de a stabili 
locul generaþiei cãreia îi aparþinem, de a 
decela între rãul ºi mult mai mult binele fãcut, 
fapt demonstrat de câtã iubire ni s-a dãruit. 
Sigur cã nu putem sã ne aºezãm într-o istorie 
închipuitã sau trucatã. Fiecare aparþine 
timpului sãu. M-am bucurat cã ºi în noul 
context de vreme, de presã, oamenii de 
valoare ne aflã locul. Dedicam aceastã carte 
celei de-a 55-a aniversãri a Radioului ieºean. 
Am avut emoþii pânã la apariþia cãrþii, emoþie 
transmisã ºi colaboratoarei mele, tânãra 
reporterã Olga Sandu. Timpul de redactare 
era foarte scurt. În aceastã alergare contra-
cronometru, nu am gãsit nici rãgazul ºi nici 
spaþiul tipografic sã scriu în detaliu, ce 
gândeam eu despre radio, aºa cã am imaginat 
un fel de legendã pornind de la faptul cã se 
împlineau 100 de ani de la naºterea pãrintelui 
radioului, Guglielmo Marconi. Mult mai 
târziu, peste câþiva ani am ajuns în Italia. 
Vizitând Florenþa, am intrat ºi în Biserica 
Santa Croce, pe care o consider un panteon al 
celor mai importante personalitãþi ale culturii 
italiene. Între acestea, amintesc doar pe 
Leonardo Da Vinci, Michelangelo,  Rafaello, 
Dante Aligheri, Donatello, Luigi Cherubini. 
Dacã ar exista posibilitatea, ar fi bine ca 
oamenii de radio sã facã un popas în acest 
panteon, pentru a se bucura de dreapta 
aºezare la loc de mare respect pentru pãrintele 
radioului. Cred cã ar simþi un spor de 
responsabilitate ºi de mândrie pentru profesia 
pe care o fac. 

Vã voi spune foarte puþine lucruri ºi 
despre a doua carte a mea dedicatã radioului, 
apãrutã sub titlul Cartea undelor (proiect, 
studiu, comentarii, pagini antologice despre 
Radio din literatura lumii). Mulþumesc abia 
acum celor care au inserat o prezentare 
elogioasã a cãrþii, în numãrul consacrat Zilei 
Europei, de revista “Radio România” (2004).

Mi-aº dori sã pot publica o ediþie revãzutã 
ºi îmbogãþitã, cuprinzând noi texte literare 
s emna te  de  câ þ iva  mar i  s c r i i t o r i  
contemporani.

Spuneaþi despre mine cã iubesc radioul. 
Radioul înseamnã suma unui mare public, 
deci reformulez ideea: ”Iubind Radioul, 
iubesc oamenii.” 
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 revistã bilunarã de informaþii, Teatrul de mâine, a 
apãrut în 1918 (15 martie) sub direcþia lui 
Constantin Rîuleþ (poet, prozator ºi dramaturg, O

autor al pieselor Baia domniþei, Pentru þarã, Papagalii). 
Revista a avut o rezistenþã de aproape doi ani ºi a dezvoltat 
preocupãri teatrale care depãºeau programul anunþat („de 
informaþii”). Publica articole despre Ibsen, Maeterlinck º.a., 
fragmente de piese de Mihail Sorbul (Rãzbunarea, Patima 
roºie), dar ºi literaturã, printre colaboratori numãrându-se Al. 
Davila, Al.T. Stamatiad, Mihail Cruceanu, Corneliu 
Moldovanu, I.C. Bacalbaºa, Al. Iacobescu, Ada Umbrã, º.a. 
Prin cronici, articole ºi informaþii teatrale revista a creat ºi a 
întreþinut în Iaºi o atmosferã prielnicã artelor reprezentative; a 
cultivat cu succes ºi polemica în rubrica „ªtiri ºi polemici” pe 
care o susþinea chiar directorul, tot el pledând constant în 
favoarea unui repertoriu original.

În aceeaºi perioadã apãrea, pentru scurtã vreme (octombrie 
1917 - mai, iunie 1918) mensualul Teatrul, editat de Teatrul 
Naþional. Primul numãr era dedicat lui Caragiale (se împlineau 
65 de ani de la naºterea ºi 5 ani de la moartea dramaturgului). 
Victor Eftimiu semna pagini de Amintiri despre Caragiale. 
Erau reproduse douã fabule caragialiene (Boul ºi viþelul ºi 
Temelia), iar Al. Davila semna versuri (Balada strãmoºilor). În 
1937, revista îºi relua apariþia, primul numãr fiind dedicat tot 
lui Caragiale (85 de ani de la naºtere ºi 25 de ani de la moarte). 
Dramaturgul era evocat de G.M. Zamfirescu: „Nu mai are 
nimeni curajul sã spunã adevãrul cu tãria de caracter ºi cu 
voinþa de corectare prin satirizare cum a fãcut-o acest rãutãcios 
de geniu” (cf. I. Hangiu, Dicþionar al presei româneºti, Ed. 
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Buc., 1987, p. 332) ºi de C.R. 
Ghiulea (Caragiale gazetar), iar Sandu Teleajen aducea 
precizãri utile despre legãturile lui Caragiale cu Teatrul 
Naþional din Iaºi.

Cele câteva numere care au apãrut din aceastã nouã serie 
(pânã în iunie 1938) aveu sumare substanþiale dezvoltând 
tematici teatrale cu prioritate. Unele numere aveau caracter 
omagial, fiind dedicate unor personalitãþi ale teatrului (Petre 
Liciu, Al. Davila, Barbu ªtefãnescu Delavrancea, în altele se 
publicau traduceri din dramaturgia universalã semnate de G. 

*Ivaºcu (Elisabeth, femeia fãrã bãrbat  de André Josset), de 
Gina Sandry (fragment din tragedia Athalie de Racine), dar ºi 
fragmente din piese originale (Renegatul, melopee în trei acte 
de Mircea C. Demetriade, care era ºi evocat de actorul C. 
Vernescu-Vâlcea: Un trubadur din alte vremi: Mircea 
Demetriade) sau profiluri de dramaturgi contemporani: Mircea 
ªtefãnescu evocat de G.M. Zamfirescu. La acest capitol ar mai 
fi de reþinut o „invocare în trei tablouri”, Ion Creangã de Adrian 
Pascu ºi Sandu Teleajen cu prilejul centenarului naºterii 
marelui povestitor  text reprezentat pe scena Teatrului Naþional 
la 28 februarie 1938. Sumarele revistei mai cuprindeau 
semnãturi semnificative pentru perioada respectivã: Octav 
Botez, N.N. Tonitza, Emil Serghie, G.M. Vlãdescu, ªtefan 
Ciubotãraºu (acesta din urmã, cu poezii).

Ar mai fi de semnalat prezenþa unor reviste cu profil mai 
complex, dar având ºi preocupãri teatrale: Arta româneascã/ 
Arta românã, „Revistã pentru picturã, sculpturã, arhitecturã, 
muzicã, artã dramaticã”, condusã de D.A. Atanasiu între 1908 
ºi 1912 ºi avându-i printre colaboratori pe A.D. Xenopol, T.T. 
Burada, N. Rãdulescu-Niger, G. Tutoveanu, M. Strajan, º.a. 
Abordãrile teatrale ocupau însã, în paginile ei, un loc secundar. 
Mai preocupaþi de domeniul artei spectacolului erau 
colaboratorii unei publicaþii  din pãcate, cu totul efemerã , 
Cronica artisticã ºi literarã, apãrutã (un singur numãr!) în 
februarie 1918 sub direcþia lui Dinu Dumbravã ºi a 
dramaturgului Mihail Sorbul. Al. T. Stamatiad ºi ªerban 

Reviste ieºene de teatru (II)
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Bascovici publicau aici versuri, iar Mircea Rãdulescu semna 
un fragment din comedia sa în patru acte Serenada din trecut. 
Sunt în sumar ºi „Însemnãri de la premiere” (Trandafirii roºii 
de Zaharia Bârsan).

Apropiindu-ne cu paºi mari de contemporaneitate, 
întâlnim o surprizã de proporþii: în spaþiul spiritual al Teatrului 
Naþional „Vasile Alecsandri” a fost conceputã ºi realizatã, 

vreme de câþiva ani, o prestigioasã revistã de culturã teatralã, 
cu profil complex (teorie, istorie, criticã, dramaturgie, 
traduceri, profiluri de creatori, interviuri, dezbateri pe teme de 
creaþie, etc.). S-a numit Arlechin ºi a fost coordonatã de 
membrii secretariatului literar al Teatrului Naþional  Mircea 
Filip ºi Val Condurache. Fiind cea mai importantã revistã de 
culturã teatralã din anii '80, îi vom rezerva, separat, o 
prezentare mai amplã decât am putea face în acest context.

Când, în 1986, din motive financiare, Arlechin a încetat sã 
aparã, în locul ei a fost scos Reflector, care era, în fapt, un 
supliment al caietului de salã obiºnuit la orice premierã. Noua 
publicaþie avea un caracter de magazin nu numai teatral.

Avem ºi alte publicaþii ieºene asupra cãrora sã ne oprim. În 
1976, cu prilejul sãrbãtorilor aniversare ale teatrului românesc 
în general ºi ale teatrului ieºean în special, semnatarul acestor 
rânduri a coordonat publicaþia Thalia. Au apãrut patru numere 
în luna decembrie, adicã în zilele când la Iaºi se adunaserã 
trupele celorlalte Teatre Naþionale ºi alese personalitãþi ale 
Teatrului. În primul numãr publicam articolul Actul de naºtere 
al Teatrului Naþional (Mirtil ºi Hloe, 27 dec. 1816), un interviu 
cu Teofil Vâlcu, directorul Teatrului Naþional, ºi un articol 
despre istoria ºi actualitatea scenei ieºene sãrbãtorite pentru 

vârsta de 160 de ani. ªtefan Ciubotãraºu, fost 
slujitor al acestei scene, publica o Retrospectivã 
teatralã, în care evoca momente, evenimente ºi 
oameni care au marcat viaþa teatralã a Iaºului 
(articolul fusese scris cu zece ani în urmã, la 
sãrbãtorirea de 150 de ani). N. Barbu publica un 
articol despre Dramaturgia naþionalã ºi istoria 
patriei, precum ºi miniportrete ale unor foºti 
mari actori (Mihail Galino, George Popovici, 
Eliza Nicolau º.a.), Silviu Oniga evoca 
momentul inaugurãrii, la 1896, a actualei clãdiri 
a Teatrului Naþional. Alte articole, cronici de 
spectacole (ale Teatrelor Naþionale din 
Bucureºti, Iaºi, Cluj, Craiova ºi Timiºoara) 
completau sumarele celor patru numere.

Douã decenii mai târziu, sub egida Teatrului 
„Luceafãrul”, apãrea la Iaºi publicaþia Scena ºi 
lumea (1994-1996), „magazin de culturã 
teatralã”, cu periodicitate aleatorie, iniþiat ºi 
coordonat de Oltiþa Cîntec ºi Bogdan Ulmu. 
Sumare judicioase, echilibrate, cuprinzând 
articole teoretice, scurte studii pe diferite teme 

teatrale, interviuri, profiluri, fragmente dramatice atrãgeau 
atenþia asupra unei publicaþii care îºi respecta programul de 
culturã teatralã propus. În numãrul 4, de pildã (ianuarie 1996), 
scriind despre înaintaºii noºtri în domeniul dramaturgiei (în 
articolul Luându-ne antecesorii cu noi, spre eternitate), criticul 
ºi istoricul Valentin Silvestru îl situa pe Vasile Alecsandri 
alãturi de marii dramaturgi europeni Victor Hugo, Adam 
Mickiewicz, Karl Gutzkow, cãci, ca ºi aceºtia, el proclama idei 
noi, „propunea alte tipuri de relaþii între oameni, evoca istoria 
sub semnul unui prezent luminat”. Îi continuau ideea, vorbind 
despre evoluþia dramaturgiei naþionale, Const. Paiu ºi Florin 
Faifer, cãrora li se alãturau, în capitolul teoretic, Mihaela Mârþu 
(Despre un alt spectator) ºi Anca-Maria Rusu (Samuel Beckett 
ºi mimodrama). Excelente interviuri publica Oltiþa Cîntec cu 
regizorii David Esrig ºi Benoît Vitse. Cronici teatrale (Sorina 

Bãlãnescu, Anca-Maria Rusu), eseuri (Carmelia Leonte), 
„cronici tardive” (Ileana Berlogea), „mapamond teatral” 
(Oltiþa Cîntec) întregeau imaginea unei publicaþii consistente ºi 
foarte bine scrise, a cãrei rapidã dispariþie am regretat-o. Cele 
câteva numere care au apãrut au fost o provocare pentru 
secretariatul literar al celuilalt teatru, care a reacþionat prompt 
ºi ne-a oferit, în ianuarie 1996, primul numãr al revistei Teatrul 
Naþional (cu periodicitate neprecizatã ºi fãrã dezvãluirea 
vreunui colectiv redacþional). Judecând însã dupã frecvenþa 
semnãturilor, se putea deduce cã era realizat exclusiv de cele 
douã secretare literare, Adina Mioara Avram ºi Cristina Bâzu, 
prin strãdania cãrora au fost gãsiþi ºi câþiva colaboratori: Oltiþa 
Cîntec, Const. Paiu, ªtefan Oprea. Erau ºi aici pagini de istorie 
(180 de ani de la primul spectacol în limba românã, 155 de ani 
de la instituþionalizarea Teatrului Naþional din Iaºi, primul din 
România, ºi 100 de ani de la inaugurarea sediului instituþiei). Se 
trecea apoi la actualitatea teatralã prin analiza stagiunii 
anterioare, dar ºi prin eseuri ºi articole teoretice (un „Dicþionar 
de idei” în care figurau nume importante ale teatrului universal 
–  Grotowski, Stanislavski, Meyerhold).

Personal am apreciat un interviu al actorului sexagenar 
Sergiu Tudose. Între altele, a fost întrebat ce pãrere are despre 
critica teatralã ºi el a rãspuns: „O pãrere foarte bunã. Dar cum 
Bucureºtiul e atât de departe!...” Ca unuia ce nu-s critic 
bucureºtean afirmaþia lui Sergiu mi-a fãcut deosebitã plãcere...

Revista Teatrul Naþional a mai apãrut cu un numãr în 1997, 
mai consistent decât primul ºi cu un sumar mai variat, din care 
se reþine ancheta despre manageriatul teatral (cu participarea 
unui important numãr de directori din toatã þara (Cluj, Craiova, 
Piatra Neamþ, Botoºani, Bucureºti/ Comedie, º.a.), precum ºi o 
„masã rotundã” despre Starea teatrului ieºean (Ioan Holban, 
Irina Popescu-Boieru, Ovidiu Lazãr, Constantin Paiu, ªtefan 
Oprea). Se observa însã, ºi în acest numãr, o crizã de 
colaboratori. Adina Mioara Avram semna de patru ori, Gabriel 
Avram de trei ori, Oltiþa Cîntec de douã ori. Se uita astfel cã 
diversitatea ºi valoarea semnãturilor e una din condiþiile de 
bazã care asigurã succesul ºi prestigiul unei publicaþii.

Oricum, însã, lucrurile stãteau mai bine decât stau în 
prezent... când nu avem la ce ne referi; tot trecutul, sãracul!

Volume distinse cu premiul Cartea Anului la 
ZILELE RECOLTEI EDITORIALE, Iaºi, octombrie, 2016

* Reprezentatã pe scena Teatrului Naþional în stagiunea 1937-38, în 
regia lui Ion Sava, cu Angela Luncescu, Tudor Cãlin, George 
Popovici, ªtefan Ciubotãraºu, Sandu Teleajen, Costache Sava.
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Un eseu combativ
n împãtimit de teatru este Alexandru Savu, fostul 
meu student (ºi o vreme doctorand) de la 
Universitatea de Arte „George Enescu”. O pildã de U

devotament, mergând pânã la sacrificiu. Era, în anul intrãrii la 
facultate, un tânãr de aparenþe modeste, cuviincios peste 
mãsurã, timorat ºi de umbra lui, nu prea vorbãreþ dar cu 
urechile mereu ciulite, el fiind însufleþit - i se citea în priviri - de 
o neostoitã voinþã de a ºti. Lecturile febrile, pe brânci, 
vizionarea multor spectacole, cu timpul propria experienþã, 
atât cât este, l-au transformat pe sfiosul de mai deunãzi într-un 
tip neaºteptat de combativ, gata oricând sã-ºi susþinã pãrerile 
cu impetuozitate, uneori cu vehemenþã. Pentru cã el are, de 
pildã în ceea ce priveºte dramaturgia lui Shakespeare, pãrerile 
lui, la care nu renunþã cu una-cu douã. Ba chiar de multe ori nu 
renunþã deloc. Te miri, vãzându-l dintr-o datã bãtãios ºi - ceea 
ce nu-i întotdeauna un  merit - intratabil, neintimidat de aura 
unor exegeþi, cât de iluºtri. Invocându-i respectuos, Savu nu se 
pierde cu firea, polemismul lui abia cã se întãrâtã. De ce s-ar 
smeri când el gândeºte altfel, afirmaþiile unora sau altora 
putând sã-l scoatã din sãrite, atunci când nu-i stârnesc patima 
cãutãrii. 

La orizont, în piesele pe care le scruteazã, scânteiazã un 
mister nedesluºit. Limanul, s-ar zice, e aproape. Dar dacã 
Shakespeare mizeazã, anume, pe ambiguitate? Asta e turnura  
tezei de doctorat consacratã unui personaj nepereche, 
deopotrivã enigmatic ºi incitant: Hamlet. Titlul, întrucâtva, 
intrigã: Hamlet- triunghiul morþii: nebunie,iubire ºi 
nehotãrâre. Sub ce prismã se vor rândui aceste sensuri? Pentru 
a vorbi despre „nebunie”, întorcând-o pe toate feþele („nebunia 
mimatã” a prinþului de Dania, „nebunia realã” a Ofeliei º.a.) 
doctorandul se avântã într-un zig-zag prin dramaturgia marelui 
Will, cãutând cu înfrigurare „ipostaze ale nebuniei ºi urii”. 
Înclinaþia lui de analist ad-hoc este sã detecteze, pentru a le 
plasa într-o logicã a demonstraþiei, elemente care îndeobºte nu 
sar în ochi.

Sunt aspecte care, la o privire mai atentã, au darul sã 

surprindã. Reacþia neaºteptat de paºnicã a mulþimii, care 
acceptã cu uºurinþã (ºi cu uºurãtate: „jalea cu strigãturi ºi 
hãuliturile cu bocet”) încoronarea ºi însurãtoarea unui 
uzurpator. S-o fi ascunzând ceva sub liniºtea ºi destinderea ce 
par a se împânzi? Alexandru Savu se comportã ca un anchetator 
pe care nu-l ajunge oboseala. Grijuliu ca nimic sã nu-i scape, el 
se lanseazã în calcule, înºirã presupuneri, formuleazã ipoteze, 
filtreazã tonuri ºi accente. Îi reuºesc pasajele în care, dând frâu 
liber temperamentului, mânuieºte un condei impulsiv. Lucid, 
vrea sã dezlege enigma - ºi parcã totuºi nu ar vrea: „vinovãþia 
lui Claudius ºi nebunia principelui sunt învãluite în aceeaºi aurã 
de mister”. E o cumpãnã pe care shakespearofilul cautã s-o 
pãstreze. Ceea ce îi inspirã uneori formule de þinut minte 
(Hamlet - „campionul îndoielii ºi eternul serv al amânãrii”). În 
acelaºi echilibru se menþin dilemele insondabile, resorbite în 
rostirea unor monologuri. A fi sau a nu fi, a fãptui sau a comite 
gestul pedepsitor, gestul izbãvitor...

Paºii comentatorului nu merg, pe cât se poate, pe cãi 
bãtãtorite. Uciderea regelui Hamlet stârneºte un ºir de întrebãri. 
Cum de s-a putut comite crima, în toiul amiezii? Nu exista o 
gardã care sã-l protejeze pe monarh? Polonius, care avea 
strãjile în subordine, nu cumva era complice? ªi apoi, unde a 
dispãrut Gertrude? Bãnuia oare ce urma sã se întâmple? 
Rãspunsuri limpezi sunt greu de gãsit. Poate fi o strategie 
dramaturgicã. „Echivocul pe care îl întreþine autorul deschide 
calea supoziþiilor.” O întredeschide, mai bine zis.

Calea supoziþiilor, aºadar ºi a judecãþilor morale. Dacã 
regina e adulterinã, înseamnã cã idila ei cu Claudius a început 
mai demult. Dã de gândit, în orice caz, cã ea, dupã ce-ºi 
îmbrãþiºeazã afectat soþul, se retrage grãbitã. Dar - observaþie 
agerã a lui Al. Savu - nu se precizeazã dacã rãufãcãtorul, 
asasinul intrã în scenã pe aceeaºi parte a scenei pe unde a ieºit 
Gertrude. S-or fi întâlnit, ºi atunci era o ºansã ca fapta 
abominabilã sã nu se petreacã la fel. Sau, din contra, nimic nu s-
ar fi schimbat, dacã bãrbatul ºi femeia erau înþeleºi dinainte. 
Oricum, conchide inspirat autorul, „trãdarea comisã de 

Gertrude a fost fãgaºul prin care moartea a pãtruns în cetate”.
Nehotãrât pentru cã dominat de cerebralitate, Hamlet 

tânãrul e prins într-o reþea de inhibiþii, care genereazã ezitãrile 
celebre. Dubiile care îi dau roatã exprimã teama lui de a nu 
greºi. De aici zbuciumul, de aici conflictul lãuntric, ce îi 
conferã alura de spirit modern. Timpul se scurge, implacabil, 
acutizând febrilitatea clipelor de disperare, care înteþesc 
obsesia rãzbunãrii. O rãzbunare care întârzie, dar se va 
produce cu atât mai crunt.

În portretistica pe care o contureazã, Al. Savu încearcã sã 
evite imaginea-cliºeu. Cã intrã în cadru Polonius, intrigantul, 
sau Claudius, cu patimile lui rele, comentariul parcurge zone 
de o anume prospeþime. Pe alocuri, avem parte de mici 
surprize. Cât despre Hamlet, ce sã mai spui? Fireºte cã, fiind în 
centrul tezei, îºi ia partea leului. Mirã, poate, faptul cã se trece 
prea uºor peste chestiunea sexualitãþii, care i-a aþâþat pe 
psihanaliºti. Nu împãrtãºim opþiunea, dar nici nu vom stãrui. 

Mai ales cã avem parte de niºte compensaþii. De pildã, ni se 
propune sã-l privim pe Hamlet în trei ipostaze: omul, 
personajul ºi actorul: „Din omul Hamlet se desprinde Hamlet 
personajul, care este individualizat de Hamlet actorul.” ªi 
încã, pe firul demonstraþiei din lucrare: „Omul Hamlet (...)se 
înstrãineazã de sine prin personaj - nebunul - ºi devine liber, 
obþinând, sub masca derutantã, ºansa de a descoperi ceea ce 
cautã.”

Un spaþiu mai generos decât acela de care dispunem ar 
îngãdui mai multe referiri, ancorând, între altele, în zona 
comparatistã. Dar ºi aºa, profilul lucrãrii se desface în evantai, 
abordând titluri ºi autori precum Tragedia spaniolã de Thomas 
Kyd (de la care Shakespeare preia unele elemente), Tamerlan 
cel Mare de Christopher Marlowe, mai încoace Pescãruºul de 
Cehov, iar din dramaturgia shakespearianã Othello, Macbeth, 
Poveste de iarnã, Sir Thomas More. Personaje care se 
aseamãnã, conflicte în rezonanþã, tensiuni convergente - urã, 
violenþã, rãzbunare, iubire, reflexivitate... Un univers de stãri, 
de gânduri, de gesticulaþii.

Furat de valul (de vãlurelele) argumentaþiei, analistul se 
mai ºi îndepãrteazã de tema dominantã. Sau, nu se apropie 
îndeajuns, intrând în discuþii care nu sunt în chestie. 
Incursiunile în istorie, în istoria Angliei, se vede cã îl 
pasioneazã, dar ocupã un spaþiu excesiv. Un discurs mai strâns, 
mai centrat pe subiect, ar câºtiga în eficienþã. ªi, în orice caz, 
nu e de evitat spectacologia, care ar aduce discursului eseistic 
multe reflexe.

Florin FAIFER

Un lego teatral
i se pare perfect justificatã sau justificabilã 
decizia directorului Lucian Sabados de a-l invita 
pe regizorul Radu Afrim sã monteze spectacolul M

cu care se redeschide, dupã renovare, Teatrul Maria Filotti, 
Afrim fiind, alãturi de Victor-Ioan Frunzã, directorul de scenã 
care, în vremea beneficului directorat al d-nei Veronica 
Dobrin, a conferit strãlucire Teatrului din Brãila.

Dacã ar fi sã ne amintim doar spectacole precum Plaja, 
Adam Geist  sau Omul-pernã, montãri nu doar de excepþie, ci 
a cãror esteticã neconvenþionalã a provocat reacþii de 
adversitate din partea autoritãþilor locale rãmase 
necondiþionat, în acte, în cuget ºi simþiri, tot roºii, dar ºi 
impresionante solidarizãri cu artiºtii din partea publicului 
tânãr ºi tot ar fi suficient spre a fi validatã decizia 
directorialã. 

La fel de fireascã este ºi hotãrârea ca spectacolul de 
deschidere sã fie unul despre Brãila. Nu neapãrat din 
perspectiva dorinþei, din pãcate neîmplinite, ca acest mitic 
Porto franco sã fi devenit Capitalã culturalã europeanã în 
2021, cât pentru faptul cã Brãila are ºi azi poezia ei, istoriile ei 
necunoscute, valori culturale care conteazã nu doar la nivel 
naþional, ci ºi internaþional, valori ce rezoneazã profund în 
actualitate. Normal era ºi ca acest spectacol marcând marea, 
aºteptata redeschidere sã acorde partea leului publicului tânãr. 
Unul constant care, aºa dupã cum spuneam ºi câteva rânduri 
mai sus, s-a dovedit prin ani un aliat de nãdejde al artiºtilor. Sã 
ne reamintim apoi cã regizorul noii premiere nu s-a mulþumit, 
cu ocazia trecerilor lui anterioare prin Teatrul brãilean, sã-i 
pofteascã pe tineri în salã, ci i-a adus pe scenã. I-a transformat 
în colaboratori, aºa cum au stat bunãoarã lucrurile în Omul-
Pernã. 

Numai cã, deºi în Brãila, s-a nãscut Mihail Sebastian, un 
asemenea text, din pãcate, nu existã. Sau nu exista încã. Drept 
pentru care l-a scris chiar Radu Afrim, prezentându-l nu 
neapãrat drept piesã de teatru, ci ca scenariu dramatic. Un 
docu-fiction inocent, cum el însuºi îl caracterizeazã. Care - 
sunt convins - s-a zãmislit în liniºtea camerei de lucru a 
regizorului, însã a dobândit forma definitivã, dupã modelul a 
ceea ce numim les écrivains du plateau, în cursul repetiþiilor. 

Radu Afrim nu este la prima experienþã de acest gen, 

începutul a fost fãcut în anul 2014 când a montat Castingul 
dracului la Trupa Tompa Miklos a Naþionalul târgu-mureºean, 
continuarea venind firesc în 2016, odatã cu spectacolul Detalii 
naive total lipsite de profunzime din viaþa ºi moartea unor 
spectatori de la Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din 
Timiºoara. 

Despre ce e vorba de fapt în montarea brãileanã? Un 
regizor niþeluº ratat, excesiv de prieten cu bãutura ºi niþel cam 
fanfaron ( a cunoscut-o bine pe Ana, cum care Ana, Ana 
Aslan!) , jucat foarte bine de talentatul Alin Florea ºi asistenta 
lui (Narcisa Novac) au un proiect intitulat - cum altfel decât în 
limba englezã? -  Suntrack. Proiectul are totuºi ºi un titlu 
românesc: În cãutarea sunetului pierdut într-un oraº cu soare. 
Totul porneºte de la ideea cã viaþa culturalã a Brãilei nu a 
început ºi nu s-a terminat odatã cu mult exploatata jelanie pe 
tema Lirei. Cã aceastã viaþã a avut un trecut, are ºi un prezent, 
micul epilog lãsându-ne sã credem cã viitorul va fi ceva mai 
problematic. 

Regizorul organizeazã un casting la care participã câþiva 
tineri talentaþi - Irina Anghel, Mihai Jalbã, Andrei Moraru, 
Doru Ciutacu, Florin Stan, lor alãturându-li-se actriþa cu 
diplomã Corina Georgiana Borº. 
Respectivii cântã, danseazã, se iau la 
harþã, cred cã se îndrãgostesc, vorbesc 
despre Mihail Sebastian ºi complicata 
lui relaþie cu Camil Petrescu, despre 
Panait Istrati ºi Ilarie Voronca, despre 
George Grigoriu, despre Nicu 
Alifantis, despre Ana Aslan,   chiar ºi 
despre Yanis Xenakis. Danseazã în 
spectacol Alexandra Grosu ºi Andreea 
Teodora  Grosu .  Unul  d in t re  
adolescenþi recitã o sensibilã poezie 
scrisã de Mihu Dragomir ºi uite aºa 
lumea aflã cã respectivul nu a fost doar 
un poet proletcultist demult uitat, ci ºi 
un bun poet liric. Apar pe scenã ºi ne 
cântã Nadejdea Isac ºi Nigeri 
Caramnlî.  Dar ºi actorul Valentin 
Terente. Afirmând caracterul multi-

etnic ºi multi-cultural al Brãilei. Aºa cum o fac, graþie unor 
secvenþe filmate ascunse în memoria unui laptop, ºi Cristi 
Stata (dans bulgãresc, Gheorghe Iordan (fluier), Vasile Venin 
(Balada ºarpelui), Godino (pian), Liviu (manele), Valeria 
Ursan (Povestea Stanbul) copii din Lacu Dulce. Filmãrile 
sunt fãcute de Radu Afrim, de Alin Florea ºi de Florin Stan, 
integrate unui concept video datorat lui Mihai Matei ºi 
scenografiei Irinei Moscu. 

Se alãturã totul bucatã cu bucatã, poate cã supra-
numerar, pe un firicel de dramaturgie, uneori gata-gata sã se 
rupã. Povestea se lungeºte excesiv ºi devine previzibilã. 
Chiar oboseºte. Urmãrind spectacolul, mi-am reamintit 
adagio-ul horaþian Est modus in rebus. ªi deºi sunt sigur cã 
existã suficiente argumente în favoarea unui astfel de 
spectacol - le-am intuit, le-am enumerat mai sus - parcã-
parcã aº fi preferat o montare cu o piesã ca la carte, semnatã 
tot de Radu Afrim. Montare în care sã-i revãd pe mai mulþi 
dintre talentaþii actori ai Teatrului Maria Filotti din Brãila.

Teatrul Maria Filotti din Brãila- SUNTRACK (În cãutarea 
sunetului pierdut într-un oraº cu soare). Regia ºi scenariul- 
Radu Afrim. Scenografia -Irina Moscu. Video- Mihai Matei 
Cu- Alin Florea, Narcisa Novac, Corina Georgiana Borº, 
Valentin Terente, Irina Anghel, Mihai Jalbã, Andrei 
Moraru, Doru Ciutacu, Florin Stan, Nadejdea Isac, Nigeri 
Caramnlî, Alexandra Grosu ºi Andreea Teodora Colþ. In 
secvenþele video apar Cristi Stata, Gheorghe Iordan, Vasile 
Venin, Godino, Liviu, Valeria Ursan, copii din Lacu Dulce. 
Data premierei 19 septembrie 2016

Mircea MORARIU
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OPERA DIN IAªI - 60 
aºul se pregãteºte sã aniverseze douã momente importante 
pentru cultura românã: 200 de ani de la primul spectacol de 
teatru (27 decembrie 1816) ºi 60 de ani de la înfiinþarea I

Operei (3 noiembrie 1956). 
Dacã în privinþa creaþiei scenice dramatice ne putem mîndri cu 

premiera absolutã, Opera a fost mezina familiei teatrului liric 
românesc. Clujul a ridicat prima cortinã la 18 septembrie 1919, 
urmat de Bucureºti la 8 decembrie 1921, de Timiºoara la 30 martie 
1946. Fireºte, reprezentaþiile de acest gen au avut succes în vechiul 
oraº moldav încã din secolul al XIX-lea. Înainte de 1859, trupele de 
teatru din vestul Europei includeau Iaºul pe harta turneelor, opririle 
urmãtoare fiind în Rusia. Primul spectacol de operã urmãrit aici a 
fost La dame blanche de Boildieu. Documentele vremii 
demonstreazã cã manifestãrile artistice de acest gen erau foarte 
apreciate, motiv pentru care trupele strãine programau reprezentaþii 
apropiate în timp, mai ales de premierele de la Paris (ieºenii au vãzut 
"Aida" în 1888). Deschiderea Conservatorului Filarmonic Dramatic 
în 1836 a dat posibilitatea montãrii spectacolelor proprii, astfel cã în 
1838, Norma de Vincezo Bellini a cunoscut prima reprezentaþie cu 
cîntãreþi, orchestrã ºi dirijor din Iaºi (Iosif Cuna). Zece ani mai tîrziu 
apãrea prima datã pe scenã Baba Hîrca, de data aceasta o premierã 
pur româneascã, autorul muzicii, Alexandru Flechtenmacher 
împãmîntenindu-se la Iaºi, Vasile Alecsandri, autorul textului, fiind 
moldovean get-beget. Opereta Baba Hîrca a devenit tradiþie, 
ajungînd în faþa spectatorilor mai ales cu ocazia sãrbãtorilor de 
Crãciun ºi de Anul Nou. 

Alt obicei bun a fost organizarea la sfîrºitul stagiunilor Teatrului 
Naþional din Iaºi a unor spectacole de operetã în beneficiul actorilor. 
Primul a avut loc la închiderea stagiunii 1927-1928 (Pericola de 
Offenbach). Meritã menþionat compozitorul ºi dirijorul ieºean 
Scully, autorul operetelor Domniºoara de ciocolatã ºi Luna de miere 
(finalul stagiunii 1929-1930). De precizat cã profesorul de la 
Conservator, Carol Nosec, a organizat orchestra alcãtuitã din 
profesori ºi elevi, care susþinea pãrþile muzicale din spectacolele de 
teatru ºi integral cele de operetã de pe scena Naþionalului. Unul 
dintre elevii care a a cîntat în acea orchestrã în perioada 1929-1934 
avea sã devinã renumitul profesor ºi muzicolog George Pascu. 

Trebuie amintitã încercarea de a se înfiinþa un teatru de operã. În 
1942, publicul urmãrea prima datã spectacolul Boema de Puccini, 
dirijor fiind unul dintre fondatorii vieþii muzicale ieºene, profesorul 
ºi dirijorul de mare prestigiu Antonin Ciolan. Opera din Iaºi a fost 
atunci, din pãcate, o efemeridã, nu a rezistat decît trei luni... Alt 
profesor, Nicolae Broºteanu, a reuºit în 1947 sã realizeze, tot cu 
orchestra Conservatorului, spectacolul cu opera Lakmé de Léo 
Delibes, protagoniste fiind sopranele Ecaterina Carp ºi Ella Urmã. 
Reprezentaþii sporadice de operã au mai fost în 1954 ºi 1955, cînd 
directorul Liceului de Muzicã, Pavel Delion, a avut iniþiativa 
organizãrii unui spectacol liric. Profesorul de orchestrã al liceului, 
Nicolae Vurpãreanu, a dirijat ansamblul instrumental ºi soliºtii în 
singspiel-ul Bastien ºi Bastienne de Mozart. 

Dacã e sã respectãm adevãrul, trebuie spus cã regimul comunist 
a acordat importanþã în primele sale decenii de existenþã vieþii 
culturale, înfiinþînd instituþii, ansambluri muzicale în multe oraºe ale 
þãrii. Iaºul nu putea face excepþie. În 1953 s-a înfiinþat Corul Gavriil 
Musicescu, formaþie aparþinînd Filarmonicii. Trei ani mai tîrziu, 
ieºenii aveau, în sfîrºit, teatru de operã. Sufletul noului organism 
artistic a fost Ioan Goia. El anunþa într-un interviu, încã de la sfîrºitul 
lunii iunie 1956, planul ambiþios de punere în scenã a cinci 
spectacole-premierã pe parcursul unei singure stagiuni: Tosca, 

1Traviata, Bãrbierul din Sevilla, Hänsel ºi Gretel, Cio-Cio-San.  
Presa vremii, publicatã la Bucureºti ºi la Iaºi informa pe larg 

despre pregãtirile ºi atmosfera legate de apropiata deschidere a mult 
visatului teatru de operã. În vara anului 1956, la capitolul "proiecte" 
pentru oraºul Iaºi, strãlucea ideea construirii a douã sãli de spectacol: 
una pentru tineret, cealaltã special pentru Operã. Casa de culturã a 
studenþilor s-a construit, noua clãdire înlocuind superbul Jokey 
Club, dar respectînd stilul arhitectural anost ce avea sã marcheze 
peste doar cîþiva ani întregul centru al oraºului. Aºa cum anunþatul 
proiect al aducerii troleibuzelor la Iaºi a rãmas doar o promisiune, 

Opera nu a avut parte de un domiciliu nou, începîndu-ºi destinul pe 
care ºi-l trãieºte ºi azi în elegantul edificiu al Teatrului Naþional Vasile 
Alecsandri. Nici aºa, naºterea noului artist, sã-l numim la modul 
generic, nu a fost chiar uºoarã. 

Montarea spectacolelor de teatru liric în acelaºi cadru a necesitat 
schimbãri ºi a provocat dispute. În deceniile anterioare, 
reprezentaþiile de operã se desfãºurau cu orchestra pe scenã, ceea ce 
micºora spaþiul destinat decorului ºi jocului actorilor/cîntãreþilor. 
Noua instituþie, deºi împãrþea domiciliul cu Teatrul Naþional, avea 
nevoie de un spaþiu suplimentar (fosa) în care sã fie amplasatã 
orchestra. Construirea fosei impunea renunþarea la cîteva rînduri de 
fotolii destinate publicului ºi modificãri pe care slujitorii teatrului, 
destui intelectuali ieºeni de renume,   le-au privit ca pe un atentat la 
frumuseþea demult cunoscutã a sãlii mari de spectacole a teatrului. 
Vãzînd cã acasã nu erau ascultaþi, au luat atitudine într-un cotidian 
central.

"Subsemnaþii MIHAI CODREANU, OTILIA CAZIMIR, 
GEORGE LESNEA, SANDU TELEAJEN, I. ISTRATE, D. COSTEA, 
DAN HÃULICÃ ªI N. BARBU, membri ai Filialei din Iaºi a Uniunii 
Scriitorilor, respectuos vin a vã semnala urmãtoarele:

Nu de mult, Teatrul Naþional din Iaºi gãzduieºte ºi Opera de Stat, 
recent înfiinþatã în oraºul nostru. Aceastã gãzduire a fost ºi este 
acordatã cu bucurie ºi cu dragoste. Iatã însã cã conducerea Operei, 
sub cuvînt cã are neapãratã nevoie de o orchestrã de 65 de persoane 
care nu poate încãpea comod în actuala fosã din josul scenei, a 
plãnuit sã suprime 3-4 rînduri de fotolii din salã, cele douã loje de jos 
(a direcþiei ºi a comitetului), sã schimbe, eventual, vechea cortinã cu 
zugrãveala ei alegoricã pentru a lãrgi spaþiul destinat orchestrei ºi sã 
mai scoatã deasemenea, pentru a spori acustica sãlii, ceva din pluºul 
lojelor de sus. Pe cîte ºtim, la un moment dat,  la opunerea direcþiei 
Teatrului ºi în urma unor discuþii purtate ulterior cu acest prilej, 
execuþia lucrãrilor astfel proiectate a fost, zice-se contramandatã. 
De datã recentã, însã, aflãm cã, avîndu-se aprobarea sfatului 
popular regional ºi a unei comisii de arhitecþi din Bucureºti, s-a ºi 
pãºit la lucru, fiind scoase din salã primele douã rînduri de fotolii. Nu 
ºtim ce anume "amenajãri" vor mai fi aduse sãlii dar þinem minte cã 
pe aceastã scenã s-au montat, de ºaizeci de ani încoace, ºi spectacole 
cel puþin tot atît de grele ºi de pretenþioase ca ºi cele pe care le va da în 
viitor Opera din Iaºi. Drept aceasta, modesta noastrã pãrere e cã, 
pentru cîteva contrabasuri, trompete sau clarinete, întocmitorii 
acestui plan de transformare, nesocotesc, cel puþin în parte, 
echilibrul arhitectonic al clãdirii, armonia proporþiilor, acustica, 
precum ºi valoarea artisticã ºi istoricã a teatrului ºi de aceea, 
nãdãjduim cã, prin cuvîntul ei, redacþia dumneavoastrã va apãra de 

2ciuntire acest monument de artã care este Teatrul Naþional."
Rãspunsul din partea directorilor Operei Naþionale Române ºi a 

Teatrului Naþional Vasile Alecsandri a fost publicat peste cîteva zile 
în ziarele Flacãra Iaºului ºi România Liberã:

În oraºul nostru a luat fiinþã de curînd Opera de Stat, instituþie de 
artã cãreia îi revine sarcina, alãturi de instituþiile de artã existente, sã 
ridice nivelul cultural-artistic al maselor. Aceastã realizare vine sã 
îmbogãþeascã tradiþia culturalã a Iaºului ºi sã satisfacã totodatã 
repetatele cereri ale populaþiei ieºene pentru înfiinþarea unei 
asemenea instituþii. [...]

Se pare însã cã mai sunt unii, ºi din pãcate la Filiala din Iaºi a 
Uniunii Scriitorilor, care în ciuda afirmaþiei lor în menþionata 
scrisoare, nu sunt pe de-a întregul convinºi de importanþa înfiinþãrii 
acestei instituþii de artã ºi care prin inexactitãþi cautã sã discretiteze 
de la început aceastã instituþie în faþa opiniei publice.

De aceea, în legãturã cu cele publicate în ziarul "România 
Liberã", nr. 3684 din ziua de 11 august 1956, în scrisoarea cãtre 
redacþie intitulatã "În legãturã cu clãdirea Teatrului Naþional din 
Iaºi", noi, directorul Operei de Stat ºi al Teatrului Naþional din Iaºi, 
care suntem cei mai în mãsurã sã dovedim realitatea, þinem sã 
precizãm urmãtoarele:

1. Încã de la începutul organizãrii Operei de Stat, conducerile 
ambelor instituþii nu au discutat decît asupra desfiinþãrii a numai 
douã rînduri de fotolii pentru modificarea fosei de orchestrã. În 
ultimã instanþã, faþã de rezerva manifestatã de conducerea Teatrului 
Naþional care a cerut consultarea unei comisii de specialiºti, s-a 
definitivat aceastã situaþie în faþa delegaþilor Ministerului Culturii , 
ai Comitetului pentru arhitecturã ºi sistematizare ºi ai forurilor 
locale. De aceea afirmaþiile privitoare la faptul cã conducerea 
Operei "a plãnuit  sã suprime trei-patru rînduri de fotolii din salã, 
cele douã loje de jos (a direcþiei ºi a comitetului) sã schimbe, 
eventual, vechea cortinã cu zugrãveala ei alegoricã pentru a lãrgi 
spaþiul destinat orchestrei ºi sã mai scoatã, deasemenea, pentru a 
spori acustica sãlii, ceva din pluºul lojilor de sus" sunt pure scorniri 
ºi fructul unei neinspirate fantezii a unor scriitori din rîndul Filialei 
din Iaºi a Uniunii Scriitorilor.

2. Par cu atît mai ciudate aceste afirmaþii cu cît unul din 
semnatarii menþionatei scrisori, tov. Sandu Teleajen, care deþine 
funcþia de secretar literar la Teatrul Naþional din Iaºi, nu avea de 
coborît decît vreo 20 de trepte pentru a se convinge personal despre 
ce fel de modificãri este vorba, ºi nu avea decît sã se consulte cu 
direcþiunea Teatrului, situatã într-o camerã alãturatã, despre "ce 
anume amenajãri vor mai fi aduse sãlii." Se pare însã cã e mai uºor sã 
iroseºti neadevãruri din birou (fie el ºi al Filialei din Iaºi a Uniunii 
Scriitorilor) decît sã respecþi adevãrul. 

3. Cu privire la faptul "cã conducerea Operei sub cuvînt cã are 
neapãratã nevoie de 65 de persoane care nu poate încãpea comod în 
actuala fosã din josul scenei", þinem sã precizãm cã orchestra Operei 
de Stat va avea 54 de persoane ºi cã cifra de "65 de persoane" este 
amintitã pentru prima oarã de cãtre semnatarii sus menþionatei 
scrisori.

De altfel, dacã considerãm cã suprafaþa fosei Teatrului Naþional 
era, înainte de modificarea adusã, de 28-30 m.p.  ºi cã unui 
instrumentist cu pupitru ºi instrumentul sãu îi este necesar în medie 
un metru pãtrat, se poate deduce în mod clar absoluta necesitate a 
lãrgirii fosei, care va avea dupã modificare aproape 50 m.p., 
suprafaþã care nu numai cã nu asigurã condiþia de comoditate 
pomenitã de autorii scrisorii, dar nici spaþiul necesar pentru 
întreaga orchestrã.  Ca dovadã a acestei necesitãþi  este ºi faptul cã, 
cu ocazia turneului fãcut la Iaºi de cãtre Opera de Stat din Timiºoara 
n-au putut intra în fosa Teatrului Naþional 26 persoane, restul fiind 
nevoiþi a rãmîne în afara orchestrei.

S-ar putea sã fim în dezacord cu semnatarii scrisorii, dar orice 
cunoscãtor în materie de muzicã îºi poate da seama cã cu 26 de 
persoane nu se poate face decît o orchestrã pentru spectacole de 
estradã.

Cu privire la încheierea sus menþionatei scrisori în care 
semnatarii respectivei conclud "cã pentru cîteva contrabasuri, 
trompete sau clarinete, întocmitorii acestui plan de transformare 
nesocotesc, cel puþin în parte, echilibrul arhitectonic al clãdirii, 
armonia proporþiilor, acustica"... ne întrebãm dacã atitudinea de 
bagatelizare, ironizare ºi persiflare poate înlocui competenþa pe care 
autorii scrisorii încearcã sã ºi-o atribuie cu un asemenea lux de 
amãnunte tehnice. 

În ceea ce priveºte publicarea întregii scrisori cãutãm a 
menþiona cã ea vine în momentul cînd repetiþiile pentru spectacolul 
inaugural al Operei de Stat sunt în toi ºi cînd întregul colectiv depune 
cu foarte mult entuziasm  o muncã susþinutã pentru o reuºitã cît mai 
bunã a spectacolului. De aceea publicarea unei asemenea scrisori 
nu poate decît umbri realizãrile de pînã acum ale acestui colectiv ºi 
nu poate constitui decît un condamnabil mijloc de demoralizare în 
muncã. Totodatã ea face un serviciu de dezinformare a opiniei 
publice care ar putea trage concluzia existenþei unor neînþelegeri 
între conducerile celor douã instituþii de artã, ale cãror relaþii 
actuale se bazeazã pe un spirit de colaborare ºi ajutor reciproc.

Scriitorilor ieºeni, membri ai Filialei Uniunii Scriitorilor, le-ar 
reveni sarcina popularizãrii acestei noi instituþii de artã ºi a creãrii 
unei atmosfere care sã susþinã ºi sã stimuleze eforturile colectivului 
prin informarea precisã ºi obiectivã a maselor ºi nici de cum  cea a 
afirmãrii unor lucruri care nu corespund realitãþii.

În încheiere, ne exprimãm regretul pentru faptul cã unele 
personalitãþi culturale care s-au impus prin creaþii valoroase atît în 
oraºul nostru cît ºi în þarã sunt printre semnatarii acestei scrisori ºi 
cã s-au putut asocia unor pãreri ºi afirmaþii  ca cele cuprinse în 
menþionata scrisoare.

Directorul Operei de Stat
 I. GOIA
Directorul Teatrului Naþional

3TR. GHIÞESCU"   
Este de înþeles sentimentul de frustrare al scriitorilor, criticilor de 

teatru, al poeþilor legaþi prin meserie ºi preocupãri de arta cuvîntului 
4scris sau rostit pe scenã , prea puþin cunoscãtori ai specificului 

fenomenului muzical, fãrã a deþine criteriile de înþelegere a legilor 
desfãºurãrii spectacolului de operã. Dar argumentele lor evazive, 
exagerãrile, ironiile din scrisoarea adresatã cotidianului România 
Liberã au fost uºor contracarate de directorul Operei, Ioan Goia, 
muzician de profesie, un om practic, ferm, bun organizator, care 
cunoºtea din interior, ca instrumentist, profesor ºi cadru de 
conducere, necesitãþile activitãþii muzicale într-o orchestrã - în cazul 
de faþã, într-un teatru liric. 

Cunoscînd temeinic instituþiile muzicale româneºti din amintita 
poziþie deþinutã în Comitetul pentru Artã, Ioan Goia a ºtiut exact cum 

Ioan GOIA, primul director al Operei din Iaºi

Ion IORGULESCU



UN SUCCES

 EDITORIAL
ditura ARTES a Universitãþii de Arte „George Enescu” a oferit, în acestã 
varã, împãtimiþilor de teatru, al doilea volum al dicþionarului Dramaturgi 
francezi pe scenele româneºti în secolele XIX ºi XX. Lucrarea a apãrut în E

condiþii grafice ireproºabile, în acord cu informaþiile utile oferite de cei doi cunoscuþi 
ºi apreciaþi teatrologi - doamna Anca Maria Rusu, profesor universitar ºi mult 
solicitat conducãtor de doctorate, ºi tatãl domniei sale, reputatul ºi respectatul critic ºi 
istoric de teatru ºi film ªtefan Oprea. Autorii - afirmaþi ºi confirmaþi de o justificatã, 
temeinicã ºi extrem de bogatã activitate editorialã ºi jurnalisticã - dovedesc, ca ºi în 
primul volum, o deplinã obiectivitate atât în ceea ce priveºte dramaturgii, cât ºi în 
prezenþa lor pe toate scenele (româneºti ºi franceze), de mai mare sau mai micã 
importanþã.

Datele proprii istoriei literare, prezentate alert, nu sunt împovãrate de excesive 
trimiteri la surse ºi au meritul de a sesiza esenþialul. Despre Maeterlinck aflãm cã 
„este un teatru al aºteptãrii”, al împlinirii destinului, precursor al teatrului absurdului. 
Se face astfel conexiunea cu un articol consacrat lui Beckett din primul volum. Sunt 
menþionate ºi teatrele franceze care l-au promovat, dar ºi prezenþa la Bucureºti în 
stagiunea 1902-03 a unei trupe franceze în frunte cu principala interpretã a 
personajelor feminine din a doua perioadã de creaþie a dramaturgului. Nuanþele sunt 
cele care conferã originalitate ºi identitate. Félicien Marceau este „cinic ºi delicat în 
acelaºi timp”, capabil „sã dea importanþã faptului banal ºi situaþiilor insolite, sã 
jongleze surprinzãtor cu conceptele de spaþiu ºi timp”; ceea ce desigur explicã 
succesele sale internaþionale. Dimpotrivã, filosoful existenþialist creºtin Gabriel 

Marcel este puþin jucat pentru cã alunecã 
„în abstract ºi ambiguitate”, dominat de 
ideea „sufletului în exil” ºi de misterul 
morþii. Analist al iubirii, Marivaux este 
marcat de ideile sociale ale iluminismului, 
ca ºi contemporanul sãu Marmontel, al 
cãrui succes s-a erodat însã, repede, în 
timp. Excelent nuvelist ºi romancier, 
inspirator al unor filme de succes - 
menþionate cu meticuloasa exigenþã 
proprie autorilor - Maupassant - ca ºi 
poetul Jacques Normand cu care a 
colaborat - nu s-a bucurat de favorurile 
artei teatrale. Interesantã este menþionarea 
prezenþei dramatizãrii romanului Bel-Ami 
pe scena Naþionalului ieºean în stagiunea 
1928-29 cu vedetele sale de cursã lungã 
Miluþã Gheorghiu, Anny Braeschi, 
Margareta Baciu. Atunci când este vorba 
de un romancier ºi/sau nuvelist de 
prestigiu - este ºi cazul lui Mérimée (care a 
fost ºi un important istoric) -, chiar dacã 
reuºitele în zona dramaturgiei au fost 

minore, i se acordã o deosebitã atenþie. Molière este prezentat din perspectiva 
analizelor critice tradiþionale care au insistat pe dimensiunea eticã. Ideea abordãrii 
preferenþiale a lumii aristocratice este însã inexactã, dacã ne amintim doar de 
Preþioasele ridicole, ªcoala bãrbaþilor ºi ªcoala femeilor, Avarul, Vicleniile lui 
Scapin, Burghezul gentilom, George Dandin, Bolnavul închipuit etc. Molière n-a fost 
doar un moralist ºi un analist necruþãtor, martor avizat al unei epoci frãmântate. 
Cincisprezece pagini de dicþionar aduc mãrturie despre apetenþa teatrului românesc 
pentru valoare, pentru montarea pieselor moliereºti. Nu am vãzut însã menþionatã 
ultima montare a lui Tartuffe (regia Vlad Massaci) pe scena Naþionalului ieºean; nu 
cã ar fi fost altceva decât o localizare, o acþiune cu iz electoral pesedist, pe fondul unei 
transpuneri în alt timp istoric. N-ar fi deci o lacunã, ci o deliberatã ºi justificatã 
ignorare a unui eºec penibil în ciuda prestaþiilor actoriceºti meritorii sau chiar 
remarcabile.

Figurã originalã a teatrului romantic, Musset este creatorul unui „teatru al 
sentimentelor ºi al confesiunilor personale”. Ni s-a pãrut nedreaptã citarea lui Ph. 
Van Tieghem referitoare la aprecierea negativã a dramei Lorenzaccio. Autorii însã 
insistã pe valoarea proverbelor: „acuitatea psihologicã, graþia dramaticã, fineþea 
analizei le transformã în adevãrate bijuterii dramatice”. Nu este neglijat nici Charles 
Perrault, ale cãrui basme au înfruntat timpul ºi au servit ca sursã de inspiraþie unor 
numeroase dramatizãri în teatrele pentru copii. Nu sunt uitate nici spectacolele de 
poezie ale popularului Jacques Prévert.

Atunci când, într-o anumitã epocã, s-au confruntat douã modele de scriiturã 
valoroase, dar extrem de diferite, acest lucru, departe de a fi neglijat, este surprins în 
trãsãturile sale esenþiale: Corneille cu al sãu „esprit de clarté”, Racine cu al sãu 
„esprit de finesse”. Rubrica destinatã spectacolelor aminteºte de minunata traducere 
în versuri a tragediei Britannicus, datoratã lui Ion Omescu ºi montatã de Mircea 
Marosin pe scena Naþionalului ieºean în stagiunea 1964-65, adevãrat spectacol reper.

Detalii semnificative au rolul de a conecta activitatea dramaturgului în cauzã cu 
alte domenii. Astfel aflãm cã pagini din opera lui Jules Renard „au fost transpuse în 
muzica lui Ravel”; prietenia lui Emmanuel Roblès cu Albert Camus ºi-a gãsit 
expresia ºi într-o „atitudine pozitivã faþã de spiritualitatea musulmanã”; piesele lui 
Victorien Sardou au triumfat datoritã artei actoriceºti a unor mari personalitãþi ale 
scenei franceze (Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Réjane), iar Tosca a devenit 
celebrã datoritã lui Puccini. A rezultat o prezenþã prodigioasã a pieselor facile ale lui 
Sardou pe scenele româneºti, cu predilecþie la sfârºit de secol XIX ºi în prima 
jumãtate a secolului XX. Om al compromisului politic, Sartre s-a bucurat de o 
excesiv de bunã receptare în România (ºi în dicþionar), în ciuda propriilor sale „mains 
sales”.

Teatrul bulevardier, vodevilul ºi piesa poliþistã, care s-au bucurat constant de 
favorurile publicului român, se regãsesc în paginile dicþionarului în persoana lui 
Scribe, „prinþul vodeviliºtilor”, a lui Max Maurey, Henri Meilhac, Joseph Mélesville, 
Etienne Rey, Pierre Veber, Robert Thomas etc. Dadaismul lui Tzara nu provoacã 
entuziasmul deºãnþat ºi excesiv de care s-a bucurat în ultimul an autorul, ci se preferã 
judecata obiectivã a lui Eugen Ionescu care sesiza pronunþata lui notã de 
artificialitate. Dacã Tzara meritã o judecatã andersenianã severã de tipul „împãratul e 
gol”, dimpotrivã, prezentarea dramatismului „rãscolitor, nu o datã ironic” al lui 
Matei Viºniec este o finã ºi justificatã analizã de îndreptãþitã autenticitate a unor texte 
„vãdit provocatoare de dialog despre rosturile teatrului ºi ale artistului”.

În concluzie: o reuºitã editorialã ce meritã sã o avem în bibliotecã.

Mihaela MÎRÞU

17    cronica veche

    CRONICA   ARTELOR

trebuie construit un teatru de operã, a angajat la Iaºi, aºa cum 
a procedat Achim Stoia la Conservator, valori incontestabile, 
mai ales în domeniul teatrului liric. El a încredinþat încã de la 
început compartimentele artistice importante ale instituþiei 
unor personalitãþi creatoare cum au fost dirijorul de 
orchestrã Radu Botez, regizorii Dimitrie Tãbãcaru ºi George 
Zaharescu, prim-pictorul ºi scenograful Hristofenia Cazacu, 
regizorul-coregraf Gyula Balogh. A condus Opera de Stat 
din Iaºi ca un meºter vizionar, cu mãnuºi de fier, cu o 
dedicaþie rar întîlnitã. 

Soliºti din prima generaþie, membri fondatori ai teatrului 
liric ieºean au evocat cu respect, mulþi ani mai tîrziu, 
personalitatea primului director.

Entuziasm, dãruire ºi, mai ales, disciplinã. Aceºti trei 
factori au influienþat enorm începutul Operei noastre de 

5aici.
De la început, domnul Goia a ºtiut sã fie suficient de 

diplomat pentru a ne împãca cu Teatrul Naþional ºi a împãrþi 
aceastã minunatã salã. El a fost 
sufletul colectivului. A dorit enorm sã 
facem un repertoriu cît mai amplu, cît 
mai divers. ªi am reuºit. Se lucra 10-12 
ore pe zi .  Începînd cu toate 
compartimentele, fãrã nici un fel de 

6excepþie.
Toþi membrii fondatori ai Operei 

din Iaºi pe care am avut posibilitatea 
sã-i consult în anul 1996, în preajma 
aniversãrii celor patru decenii de la 
primul spectacol, au avut cuvinte 
emoþionante despre anii romantici ai 
începutului.

Pentru noi, ardelenii, Moldova era 
adevãrata Românie! Cînd cãlãtoream 
cu trenul de la Cluj la Iaºi împreunã cu 
Prescorniþoiu (amîndoi am fost 
transferaþi de la Opera din Cluj), eu l-
am întrebat: "Mã, Þoiule, ce zici? Ce 
ne aºteaptã la Iaºi?" "Ce poate sã ne 
aºtepte decît ceva foarte bun, har 
Domnului, nu se poate altfel." ªi aºa 
am ajuns la Iaºi. Am fost programatã 

7pentru spectacolul "Tosca", ºi am început repetiþiile.  
Aº putea sã mã refer la atmosfera din teatru, care era de-

a dreptul delirantã. Niºte oameni care munciserã pe brînci, 
acesta este termenul adecvat, ca sã dea viaþã unor lucrãri 
visate de spectatorul ieºean. Pe chipurile fiecãruia dintre 

8noi se citea bucuria clipei apariþiei întîlnirii cu publicul.  
Publicul ieºean a fost formidabil. Cu multe luni înainte 

de deschiderea stagiunii, cîteodatã eram urmãriþi pe stradã! 
9Ne întrebau ce lucrãm, ce facem...

Primul spectacol prezentat de noul teatru liric românesc 
a fost Tosca, de Giacomo Puccini, pe un libret de Giuseppe 
Giacosa ºi Luigi Illica, dupã drama lui Victorien Sardou. Trei 
critici muzicali din Bucureºti ºi unul din Iaºi au urmãrit 
spectacolul de premierã. Fiecare a recunoscut, cum era 
firesc, importanþa deschiderii, îndelung aºteptate timp de 
decenii, a Operei din Iaºi. Fiecare a comentat prima 
reprezentaþie cu echilibru ºi discernãmînt, subliniind 
deopotrivã calitãþile ºi neîmplinirile observate la orchestrã, 
soliºti, decor, scenografie, regie. Am enumerat 
compartimentele instituþiei începînd cu orchestra pentru cã 
de calitatea interpretãrii ansamblului instrumental, de 
priceperea ºi viziunea dirijorului depind în mare mãsurã 
cîntul ºi jocul soliºtilor, dimensionarea sonoritãþii corului în 
economia partiturii. Cu atît mai mult în cazul muzicii lui 
Puccini, care a acordat orchestrei un rol important în relaþia 
cu soliºtii ºi corul. Cît de înþeleaptã a fost decizia lui Ioan 
Goia de a-l angaja la Opera de Stat din Iaºi pe dirijorul Radu 
Botez s-a dovedit încã de la aceastã primã producþie. 
Cronicarii au fost impresionaþi, fãrã excepþie, de calitatea 
muzical-artisticã a interpretãrii acestui ansamblu. Nu 
întîmplãtor, dupã ce a amintit succint etapele istorice ale 
reprezentaþiilor de operã la Iaºi, Radu Gheciu ºi-a început 
cronica propriu-zisã lãsînd paginii tipãrite un comentariu 
admirativ:

Dacã ar trebui sã stabilim o ierarhie de calitate între 
elementele spectacolului, am acorda, fãrã ezitare, locul întîi 
orchestrei. Este o orchestrã de operã, aºa cum dorim de ani 
de zile sã auzim la Bucureºti: curatã, acordatã aproape 
impecabil, lipsitã de decalaje. Mai mult decît atît, orchestra 
Operei din Iaºi depãºeºte faza corectitudinii, pentru a intra 
în cea a jocului subtil de nuanþe. Se cîntã cu fineþe, cu grijã 
pentru frazã, accent, respiraþie. Fãrã a umbri calitãþile 
individuale ºi dorinþa de muncã a instrumentiºtilor, trebuie 
sã subliniem cã meritul principal al acestei reuºite îi revine 
dirijorului Radu Botez. Conducãtorul muzical al 
spectacolului a ºtiut nu numai sã finiseze uimitor partea 
orchestralã, dar ºi sã stãpîneascã întreg ansamblul cu acea 
autoritate care, dînd cîntãreþilor siguranþã ºi stãpînire de 
sine, certificã autenticul dirijor de operã. Credem cã nu 
greºim vãzînd în Radu Botez un foarte bun specialist al 

10teatrului muzical.  
La rîndul sãu, F. Schapira, gãsea cuvinte mai multe, la fel 

de apreciative:
Din capul locului, din atacarea puternicã la orchestrã  a 

motivului baronului Scarpia, s-au evidenþiat calitãþi de 
seamã ale orchestrei ca: omogenitatea, precizia de atac, 
sonoritatea frumoasã. Brutal, rãsunãtor, acest motiv a fost 
reliefat în partiturã oricînd apãrea, chiar mai puþin precis 
conturat, ca de pildã, atunci cînd în actul I Cavaradossi ºi 
Angelotti discutã despre ascunziºul pe care sã ºi-l aleagã în 
caz de nevoie (dacã oamenii baronului l-ar încolþi pe 

 

evadat). Aceastã grijã pentru reliefarea sistemului de "leit-
motive" a caracterizat, de altfel, tot timpul conducerea 
muzicalã a spectacolului. Este evident cã Radu Botez, 
înzestrat cu un autentic talent, cu temperament dirijoral, are 
o concepþie unitarã despre dramaturgia muzicalã a operei, 
pe care ºtie sã o foloseascã în scopul gradãrii tensiunii 
emoþionale. Nu numai linia mare impresiona la orchestrã, ci 
ºi cultivarea atentã a amãnuntului, a nuanþei, arta de a cînta 
frumos, plastic, în mezzo-forte. Orchestra tînãrã a Operei 
de Stat din Iaºi a izbutit sã se ridice de la bun început la acel 
frumos nivel de realizare pe care-l întîlnim, e drept, ºi la 

11Teatrul de Operã ºi Balet , dar numai arareori. Muzica lui 
Puccini, prea des vulgar cîntatã, a rãsunat emoþionantã, 
adesea nobilã. Suplã, sub conducerea sensibilã a lui Radu 
Botez, orchestra susþinea bine vocile ºi uneori le..."prindea" 
sau le "aºtepta" dacã, din cauza emoþiei, soliºtii se grãbeau 

12 sau intrau prea tîrziu.  
Remarcînd ºi neîmplinirile (scuzabile, avînd în vedere 

lipsa de experienþã muzicalã 
solisticã ºi de joc scenic, perioada 
scur tã  în  ca re  s -a  rea l i za t  
spectacolul), prestigiosul critic 
Alfred Hoffman a avut cuvinte 
puþine dar exclusiv laudative despre 
interpretarea orchestrei:

Pentru nivelul general înalt, din 
punct de vedere muzical al 
spectacolului ,  se  cuvine sã 
mulþumim în primul rînd  dirijorului 
Radu Botez: e bine cã el a imprimat 
de la început o  atitudine de respect 
faþã de partiturã, faþã de legile 
muzicii ºi cã a urmãrit expresia ºi 
nuanþarea mai degrabã decît efectul 
ieftin. Corectitudinea cu care 
orchestra a urmãrit pe soliºti ºi a 
reliefat totodatã þesãtura simfonicã 
bogatã a operei, sunt realizãri 
artistice excepþionale - mai ales dacã 
þinem seama de timpul redus de 
pregãtire.12

Reprezentatul criticii muzicale 
profesioniste ieºene în anii '60 era George Pascu. Semnînd 
uneori cu pseudonimul "Ion Jijia", neuitatul profesor de 
istoria muzicii a scris un articol amplu în care a evaluat cu 
precizie contribuþia dirijorului ºi orchestrei la închegarea 
spectacolului:

Privind opera în ansamblu, continuitatea tensiunii 
emotive realizatã de orchestrã, cor ºi soliºti a dovedit cã 
dirijorul nu s-a lãsat sedus de un hedonism sonor de calitate 
îndoielnicã ºi nici nu a lãsat soliºtii sã abuzeze de "efecte" 
vocale. 

Sobrietatea cu care a cerut respectarea partiturii n-a 
împiedicat cãldura interpretãrii, ci, mai mult, a dat 
spectacolului o demnã þinutã muzicalã. [...] O sonoritate 
muzicalã fuzionatã, multã precizie ritmicã ºi foarte puþine 
"accidente" de acordaj - iatã calitãþile tehnice ale orchestrei 
care a urmãrit cu maleabilitate fluxurile dinamice 
imprimate de bagheta lui Radu Botez. Cu toate defectele 
acustice ale sãlii, concordanþa între scenã ºi orchestrã a fost 
pãstratã mereu. Dozajul sonoritãþilor ºi al intensitãþii a fost 
fãcut cu acea intuiþie artisticã ce-l caracterizeazã pe 
dirijorul Botez. Vigoarea momentelor dramatice 
culminante, poezia cantilenei duioase, discreþia ºi eleganþa 
"gavotei" - toate fãcute cu bun gust, au dovedit cã dirijorul 
Botez nu s-a lãsat sedus de îmbierile spre banal pe care 
adesea muzica lui Puccini le conþine.

Radu Botez, cu premiera ieºeanã a operei "Tosca", a 
realizat unul din frumoasele succese ale carierei sale de 

14dirijor. 

1Abia din 1990, titlul operei lui Puccini a putut fi publicat în 
România în varianta originalã: Madama Butterfly  
2Scrisoare cãtre redacþie. În legãturã cu clãdirea Teatrului 
Naþional din Iaºi. România Libera, nr. 8634, sîmbãtã 11 august 
1956
3În legãturã cu pregãtirile pentru deschiderea Operei de Stat din 
Iaºi. Împotriva unor afirmaþii nejuste. Flacãra Iaºului, 
miercuri, 15 august, 1956.
4   Poetul Mihai Codreanu a fost ºi dramaturg, traducãtor ºi 
director al Teatrului Vasile Alecsandri în perioada 1919-1923; 
Nicolae Barbu a scris multã cronicã dramaticã ºi volume 
monografice dedicate unor actori de renume ai scenei ieºene ºi 
naþionale.
5Basul George Popa. Istoria Operei din Iaºi. Serial documentar. 
Episodul I. Realizator Alex Vasiliu. TVR Iaºi. 20 octombrie 
1996. Producþie aflatã în videoteca TVR Iaºi.
6 Soprana Gina Tripa Tãbãcaru. Op.cit. 
7 Soprana Florica Mãrieº. Op.cit.
8 Regizorul George Zaharescu. Op.cit.
9 Mezzo-soprana Maria Toma Ioaniþescu. Op. cit. Episodul II. 27 
octombrie 1996. 
10Opera din Iaºi la primul spectacol. Radu Gheciu, 
Contemporanul, miercuri 7 noiembrie 1956
 11din Bucureºti (n.a. acestui studiu)
12Succes Operei de Stat din Iaºi. Primul spectacol - "Tosca". F. 
Schapira. Scînteia tineretului, 10 noiembrie 1956 
13Un important eveniment cultural. Deschiderea Operei de Stat 
din Iaºi. Alfred Hoffman, România Liberã, Duminicã 11 
noiembrie 1956
14Cronica muzicalã: Spectacolul inaugural al Operei de 
stat."Tosca", operã în trei acte de G.Puccini. Ion Jijia. Flacãra 
Iaºului, Anul XII, Nr. 3177. Duminicã 11 noiembrie 1956.

Florica MÃRIEª

(continuare în numãrul urmãtor)
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Brâncuºi? Un nume "cuminþit" încã o datã într-o campanie 
care n-a fost a lui ºi care a reuºit sã-l facã mai puþin "al meu" decât 
era deja, aº fi tentatã sã rãspund dupã lamentãrile de final ale unui 
experiment inevitabil eºuat. Inevitabil pentru cã nu-i nevoie sã fii 
în marketing as sã ºtii cã manipularea unor emoþii amorþite 
funcþioneazã doar atunci când sursa memoriei afective existã deja. 
Nimeni (sau în orice caz un procent insignifiant) nu va marºa, 
vizavi de un subiect cvasinecunoscut, doar pentru cã-i juri a fi un 
(p)act de þarã, transparent ºi bine intenþionat, despre care ai sã-þi 
faci probabil timp sã-i dai explicaþii undeva într-un viitor apropiat. 
Crede ºi nu cerceta n-a funcþionat. Spuneam cvasinecunoscut? Mã 
tem cã da. Aceastã "provocare neobiºnuitã", cum a taxat (mai bine 
decât ºi-a probabil imaginat) d-na ministru ªuteu campania, nu s-a 
adresat doar intelectualilor de talie grea, caselor de licitaþie, 
colecþionarilor sau lumii artistice cu finanþe ºi fineþuri culturale 
moºtenite genealogic din ram în ram, ci ºi românilor al cãror 
indice de culturã generalã avea, în cel mai fericit caz, un ambitus 
normal. Dacã cei din prima categorie aveau fie ºi impresia cã îl 
"posedau" pe Brâncuºi deja, ei bine, la capitolul celor mulþi trebuia 
lucrat anticipat. Cu ani!

Nu pot sã nu împãrtãºesc o secvenþã care, iniþial, m-a intrigat, 
dar pe care am înþeles-o gradual ºi a fãcut, ulterior, într-atât de 
natural, legãtura cu bilanþul teledonului naþional.

Sunt la Tg. Jiu. În trecere. Doar o orã rãgaz sã contemplu 
vestitul ansamblu brâncuºian. Intru în parc cu entuziasmul omului 
cãruia i se întâmplã ceva întâiaºi dat' (nu mai fusesem, na!) ºi 
gândul onest cã trebuie sã-mi incantez, cumva, starea de-a 
explora. Uºor de plãnuit, greu de aplicat, pentru cã, aºa precum 
norocoºii abãtuþi pe-acolo au poate observat, Masa Tãcerii ºi 
Poarta sunt flancate, la stânga, de un topogan gonflabil, foarte 
animat (cu tonete aferente, gata de alimentat) iar la dreapta, cu o 
toaletã publicã, la 1 leu taxa, preþ afiºat. În faþa minunii ronde, ni se 
face semn, din depãrtare, a nu ne apropia flagrant. Secunde mai 
târziu, o mireasã cu tot cu nuntaºi ocupã toate scaunele, nu în 
tãcere ºi nici pentru sfat, ci pentru o admirabilã ºedinþã de 
fotografiat. În mijlocul mesei e ancorat "puiul" nu foarte tinerei 
mirese. În picioare ºi evident încãlþat. Chiote, veselie, sarsanale 
lãsate vraiºte. Mã uit la gardian! El la mine. Se apropie ºi zice 
degajat: pentru ocazii speciale se trece cu vederea. ªi când zic hop! 
cã s-a-ntâmplat deja ce era esenþial, puºtiul de pe masã (sã fi fost 
printr-a patra sau aºa ceva) exclamã, scrutând zarea deziluzionat: 
"Da' care-i faza cu Brâncuºi? Mie nu-mi plac!". Maicã-sa îl ignorã 
ºi ordonã alaiului sã facã stânga împrejur pentru un shooting la 
Coloana din capãtul celãlalt de bulevard. Tata-ginere dezaprobã 
vehement ideea, cu un "îmi bag" necenzurat ºi plescãie înmuiat: 
"Pân' acolo? V-aþi tâmpit, ce naiba! Vã arde de astea".

Fantastic cât de aproape a sunat de rãspunsul sadovenian, acel 
din '51, "vã þineþi de fleacuri", prin care Academia Românã a remis 
donaþia celui pe care acum România ºi-l doreºte public reabilitat ºi 
pânã la oseminte repatriat!

Mi-ar plãcea sã cred cã familia din parc este un caz izolat. Sau 

Raluca SOFIAN-OLTEANU

F i s e   º i   f i º e   d u p ã   A f i º e

cã doar circumstanþa festivã a fãcut ca întrebarea puºtiului, aºa 
teribilistã cum era, sã nu primeascã un rãspuns cât de firav. Dar 
adevãrul e cã, deºi le poþi bate obrazul elegant, nu-i poþi blama. 
Tendinþele autodidacte nu sunt reglementate prin lege ºi nici 
obligaþia moralã de a-þi depãºi felia odatã acomodat. Iar pentru cei 
cu înclinaþii culturale fistichii, realitatea nu e cel mai bun culoar. 
Brâncuºi "al meu" nu existã în programele ºcolare ºi nu i s-au 
dedicat, în þara natalã, ca idee, muzee la cheie. Existã doar o casã 
memorialã, la Hobiþa, cãreia i se contestã autenticitatea ºi rãmâne 
izolatã deocamdatã de orice aºa numit circuit brâncuºian pus pe 
hârtie, dar complicat de implementat. Ori empatizarea în lipsã e o 
sarcinã grea. Aºa cum pare sã fie ºi misiunea Institutului Naþional 
al Patrimoniului de a întocmi un dosar, coerent formulat, pentru ca 
Ansamblul de la Tg Jiu sã-ºi adjudece tilul de obiectiv UNESCO 
neîntârziat. Dacã, bazându-se pe anvergura internaþionalã a 
sculptorului, specialiºtii au bagatelizat pledoaria menitã a sublinia 
unicitatea ansamblului gorjean, de ce ar fi de blamat mama din 
parc?

Cât despre semnificaþie, aici perspectiva e încâlcitã ºi grea. Se 
pleacã de la autohtonul "se ºtie" ºi fiecare e liber sã-ºi croºeteze 
versiunea dupã bunul ºi cel mai adesea, sãrac cu duhul, plac. Poate 
cã un muzeu adecvat, documentare realiste (nu reclame farsoare 

cu fotografii vorbitoare), seminarii, ºtiu eu, oneste proiecte ºcolare 
fie ele ºi extracuriculare, ar putea restitui pieselor de artã intenþia. 
Dincolo de arta sa, care-þi place sau nu, de gustibus non est 
disputandum, nu asta e dilema!, genialitatea lui Brâncuºi stã într-
un tot unitar. Ar merita studiat fie ºi din prisma dozei de spectacular 
dacã în alte motivaþii adiacente te simþi sãrac. Era un desenator 
apreciat, fotografia, juca golf, aprecia ºampania, asculta jazz, a 
semnat costumele ºi scenografia pentru Gymnopediile Lizicãi 
Codreanu, românca cu spirit rebel ºi dans inovativ, care a rãsturnat 
la rându-i niºte tabieturi împãnate de academism, la Paris. Graþie 
amiciþiei cu Ion Ghereta, Brâncuºi realizeazã Ecorºeul, studiu al 
corpului omenesc, anatomic perfect, obiect didactic pentru 
mediciniºti (vezi replica de la Institutul de Anatomie UMF Iaºi) ºi 
singura sculpturã care i-a precedat prin faimã prezenþa parizianã. A 
creat ºi inspirat piese de mobilier ºi design. Un scaun, de pildã, 
care-i poartã semnãtura, e prezent luna aceasta în licitaþia Artmark. 
A cântat ºi-n Corul Capelei Române din Paris, aºa cum n-a evitat sã 
spele vase într-un restaurant.

E greu de crezut aºadar cã Brâncuºi nu conºtientiza reacþiile pe 
care le poate provoca viziunea sa. Nu cred cã se amãgea vizavi de 
starea de fapt ºi nici cã, în pofida deziluziilor inerente, s-a foarte 
mirat când lucrãrile-i au fost numite pietre, falus stilizat sau 
parafate drept "ustensile de bucãtãrie", pe când treceau vama. 
Ipoteza cu þãranul incult care-a trãit o poveste de succes americanã, 
cade din ramã. Un incult n-ar fi avut setea de-a evada din casa 
pãrinteascã iar ºi iar, n-ar fi parcurs (pe jos) odatã refuzat, drumul 
spre Paris ºi n-ar fi sustras din traseul acesta, voit iniþiatic, esenþa. 
Nu i-ar fi fermecat pe Modigliani, Apollinaire, Henri Rosseau ºi 
alþi deloc puþini, nu l-ar fi citit pe Milarepa sau i-ar fi dat cu greu 
replica romancierului James Joyce. N-ar fi colecþionat dicþionare 
academice în încercarea de-a studia la un nivel cât mai înalt. N-ar fi 
abandonat capitolul Rodin conºtient cã devine astfel încã un ucenic 
tributar. ªi n-ar fi îndrãznit sã caute starea într-o lume fascinatã de 

formã. A decis calea aceasta nu pentru cã altfel nu putea (lucrãri 
anterioare precum Capul lui Laocoon sau portretul lui Ion-
Georgescu Gorjan o dovedesc clar) ci pentru cã era actul artistic 
care-l definea. Sã dovedeºti lumii cã simplu nu e echivalentul lui 
slab ci dimpotrivã, esenþa, cã simplitatea e "o complexitate 
rezolvatã" rãmâne un act de curaj. Poate cã pe aceastã nuanþã 
merita insistat, vizavi de "Cuminþenia". E alãturi de "Sãrut" printre 
primele sculpturi moderne ale lumii ºi dacã nici asta nu suna 
incitant, ce altceva ar putea?

Gestul cel mai pitoresc (ºi care ar face urmaºilor extrem de 
facilã calea spre interpretare, azi inventatã ºi uneori umilitoare) îmi 
pare însã acceptul de a vorbi deschis despre operele sale. De-a le 
defini, de-a le explica. Mã întreb ce alt artist "avangardist" cum a 
fost numit s-ar preta la asta azi. Brâncuºi a rezolvat toatã enigma 
din start. De la alfa la omega ºi tot ce între ai putea depista, în opera 
sa.

Lecturându-l, mama din parc, ar fi aflat cã Poarta nu are nimic 
de-a face cu amorul urban, ci cu uniunea, cã Masa Tãcerii e de fapt 
"o nouã Cina cea de tainã.." ºi merita sã scape neescaladatã, iar 
Coloana e "sacrificiu menit infinit". Sau cã, pe scurt, toate trei sunt 
la urma urmei un monument funerar ridicat la rugãmintea Aretiei 
Tãtãrãscu ºi finanþat integral de Societatea Femeilor Gorjene, al 

“Care-i faza cu Brâncuºi?”

m fost tentatã sã-l numesc 
aºa. El se recomandã 
glumind (deºi doar pe A

jumãtate, bag seama) mecanic de 
fotografie ºi nimic altceva. Un termen 
inventat, dar, în ciuda sonoritãþilor 
tehnice, unul cât se poate de persuasiv ºi 
exact, când vine vorba de arta sa. Îl simþi 
pasionat de "repararea" pe cât de 
fantezistã, pe atât de laborioasã a 
secvenþelor colaj ºi nu te sfieºti sã tresari, când taina reuniunii lor 
e-n stare de a capt(ur)a, la final, un vis deja întâmplat.

Lumea lui Ionuþ Caraº are, da!, un fel anume de a se lãsa 
privitã. O dezvãluie titlul expoziþiei gãzduite, pe final de 
octombrie, de Galeriile Ateneului Tãtãraºi, dar ºi propriul instinct, 
odatã acolo intrat. Trimise cel mai adesea sub umbrela 
suprarealistã, compoziþiile fotografului ieºean au chiar, 
dimpotrivã, o inimã real schiþatã pe cerul de hârtie al fiecãreia. Au 
un suflu voalat, care vine parcã sã te fure realitaþii pe, cel din 
poveste, covor fermecat. Nu e doar aventurã, evadare ºi extaz, deºi 
ingredientele acestea dau savoare ºi sunt credibile ca finisaj. 
Imaginile lui îþi plac pentru cã le percepi ca pe-un leac. Cãutat. 

Sunt n realitãþi posibile, n lumi prescurtate, n 
proze scurte captivante. 

Spune, tu!, ce te-ar putea mai bine vindeca 
decât: o clipã în Jakarta, printre elefanþi? Sau sã 
trãieºti metafora unui îmblânzitor de lei, fãrã bici 
sau laþ, rãtãcit toamna prin parc? Pentru un minut 
sau un ceas poþi chiar sã fii stãpân peste întregul 
oraº, în leagãnul tãu suspendat, cu norii ºi forfota 
de jos, pe post de pavaj. Dupã, e firesc sã te simþi, 
precum ºi viaþa þi-o cere, cateodat', îngândurat. 
Starea e prelucratã manierat printr-un triptic în 
care omul ºi pãdurea împart, fac ºi desfac 
singurãtatea, dupã plac. Dublul sens infiltrat e 
inspiraþional. Nu ºtii exact: orânduite de o parte 
ºi alta, trunchiurile rãsar pentru a te proteja sau 

dimpotrivã fac, din propriile-þi gratii, cuºti spre înalt? Eºti miez 
sau fugar? Aºa cum ochiul de luminã îndepãrtat poate semnaliza 
deopotrivã eliberarea sau o previzibilã propulsare în necunoscut. 
Pe care nu l-ai cerut.

Filtratã prin imaginaþia unui fost marinar, Libertatea 
staþioneazã într-o luntre departe de mal. Tu/ el împãrtãºind cu 
cerul contopit în ape apusul cel mai nebun ºi roºu dintre toate. Cât 
despre Fericire, ei bine, pe ea am întrezãrit-o jucând v-aþi ascunsa 
printre baloane. Cu heliu ºi toane. A da ºi mai stãtea în submarinul 
acela curios echipat. Jumãtate peºte, jumãtate cãmin, cu antene de 
melc liniºtit ºi fãrã urme de colþ de rechin, pe buza cãruia am ieºit. 
La pescuit. Porþii de infinit. 

V â n z ã t o r u l    de    i l u z i i

cãrei lider era. Deci, mai uºor cu nunta. Descifrându-l noi toþi, nu 
doar ea, am fi aflat ce ºi de ce l-a animat: zborul (Copil fiind, am 
visat totdeauna cã aº fi vroit sã zbor printre arbori, spre ceruri. De 
45 de ani port nostalgia visului acestuia. Eu nu doresc sã reprezint 
o pasãre, ci sã exprim însuºirea în sine, spiritul ei: zborul, 
elanul...), infinitul (Coloana fãrã de sfârºit este negarea 
Labyrintului. E însuºi pendulul timpului, rãsturnat) ºi desigur 
identitatea (Eu nu sunt nici suprarealist, nici baroc, nici cubist; ºi 
nici altceva de soiul acesta; eu, cu noul meu, vin din ceva care este 
foarte vechi...”

Care-i faza cu Brâncuºi? Chestie de studiu individual. Altfel, în 
contextul în care arta e, în dimensiunea sa didacticã, fenomen 
marginal sau, la celãlalt pol, un lux, aroganþa unui segment 
preferenþial ºi nu una dintre formele identitare ale patrimoniului 
cultural, nu poþi sã vezi într-o subscripþie publicã decât o utopie ºi 
nimic altceva. O " provocare neobiºnuitã", chiar cã da! Dar dacã s-
a, astfel, creat un precedent optimizabil cumva ºi ne-am ales cu 
instituirea unei premiere (fondul Brâncuºi) parol cã a meritat. De-
ar funcþiona cursiv intenþia ºi fãrã semne de înec la mal! Poate aºa 
sã devinã Brâncuºi un soi de Mecena al numelor cu destin similar. 
El? Un parizian? Îl recomandã "Gorjul" din Montparnasse. 
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”Cunoaºte-te pe tine însuþi”

POEZIA LUI TITOS PATRIKIOS  ÎN 

CÃUTAREA ADEVÃRULUI

Poet, prozator, traducãtor, eseist, membru al Societãþii 
Scriitorilor ºi al altor societãþi ºi asociaþii culturale, din Grecia ºi de 
peste hotarele ei,Titos Patrikios (n. 1928, Atena) face parte dintr-o 
familie de artiºti, ceea ce i-a conturat de la început personalitatea. A 
studiat Dreptul la Universitatea Naþionalã Kapodistriana din Atena 
(1940), Sociologia la Universitatea din Sorbona ºi la École 
Practique des Hautes Etudes din Paris (1959-1964). In 1942-1943, 
în plinã ocupaþie nazistã, intrã în Organizaþia de tineret a Frontului 
Naþional de Eliberare (EAM) ºi în Organizaþia de Stânga a  
tineretului (EPON), în 1943-1944. A participat activ la acþiuni 
militare ale Armatei Naþionale de Eliberare (ELAS), iar în 1944 a 

fost suspendatã executarea lui în ultimul moment. Dupã rãzboiul 
civil din Grecia (1946-1949) a fost reþinut în lagãrele de concentrare 
din insulele Makronisos (1951-1952), Ai-Strati (1952-1953). A trãit 
destui ani în Europa Occidentalã, îndeosebi la Paris, chiar ºi ca 
autoexilat, în timpul dictaturii militare (1967-1974). Acolo i-a 
cunoscut, în diferite perioade, pe Eugen Ionescu ºi Paul Goma. A 
lucrat ca ziarist, traducãtor, avocat ºi sociolog -  cercetãtor la centre 
din Paris, Atena, Roma etc. 

La vârsta de 15 ani (august 1943) debuteazã, cu o poezie, în 
revista “Pornirea timpului”. Critica literarã apreciazã ca atare 
talentul înnãscut al tânãrului poet ºi aºa i se deschide drumul spre alte 
reviste de prestigiu, cercuri ºi edituri. În 1994 fondeazã, împreunã cu 
alþii,  “Revista de artã”.

Titos Patrikios a publicat peste 20 de volume de poezie, unele 
dintre ediþii repetându-se chiar de 3-4 ori, câteva volume de prozã ºi 
de eseisticã, în care îºi pune în mod acut problema comunicãrii 
artistice.

Cunoscãtor al mai multor limbi de circulaþie internaþionalã, a 
tradus ºi, totodatã, a fost tradus în  Franþa, Italia, Germania, 
Finlanda, Belgia ºi Olanda. În România (pe care a vizitat-o, la 
invitaþia USR, în  1983), i-au apãrut  poezii în diverse reviste 
literare.  

“Adevãrata poezie este înainte de toate sinceritate” Iannis RITSOS

Scriitorul fost distins cu premii naþionale si internaþionale, 
printre care: Premiul de stat pentru Literaturã (1994), Premiul 
Academiei din Atena “Kostas ºi Eleni Uranis”, (2008), Premio 
Letterario Internazionale “Laudomia Bonanni” (2009), Premiul 
Max Jacob 'Etranger (2016).

Titos Patrikios cultivã versul deschis, modern, preluând creator 
tot ce a dat mai valoros ºi autentic poezia clasicã elenã ºi cea 
universalã. Ceea ce aºterne pe hârtie este durabil - a se vedea în acest 
sens nu numai creaþia sa poeticã, ci ºi cea epicã ºi eseisticã. Logosul 
sãu liric este sobru, calm, tolerant, parcã îl invitã pe cititor la un 
dialog... Cugetarea profundã, interogaþia cu rãspuns direct, vizibil 
sau metamorfozat fac parte din imagistica poeticã a lui Patrikios. 

Implicarea în viaþa socialã a patriei sale - Titos Patrikios face 
parte din generaþia post rãzboi civil, numitã “generaþia jertfitã” - i-a 
fãcut pe unii sã se întrebe dacã  este un poet politic sau un “non 
politic”.  Rãspunsul se aflã în numeroasele sale volume de poezie ºi 
în alte creaþii literare care au ºocat pe mulþi. “Numai un mic adevãr 
sã dau în vileag,/Sã arunc un petec de luminã în viaþa noastrã falsã”.

Aºadar, viziunea filozoficã ºi chiar menirea lui Patrikios este de 
a da in vileag un mic adevãr - adevãrul istoric, adevãrul social, 
adevãrul poetic. Adevãrul.

Prezentare ºi traducere, Andreas RADOS

Pagini realizate de Andreas RADOS ºi Valeriu MARDARE

ALEGORIE

De îndatã ce a cãzut stejarul
unii au tãiat un ram, l-au înfipt în pãmânt
chemând spre închinare la acelaºi copac,
unii bocind în elegie
pãdurea pierdutã, însãºi viaþa lor pierdutã,
altii fãceau colecþii din frunze uscate,
le expuneau la iarmaroc, pentru a supravieþui,
alþii vorbeau despre vãtãmarea de la copacii
 cu frunze cãzãtoare 
contrazicându-se însã la felul, cât ºi la trebuinþa reimpãduririi,
alþii, ca ºi mine, susþineam cã atât cât exiztã
pamânt ºi seminþe vom avea stejari.
Problema apei rãmâne deschisã.

DEOSEBIRI

 ªi în fine, tu ce riºti? Ce ai simþit
pe pielea ta din tot ce am petrecut împreunã?
Când ai acceptat revocarea fãrã reþineri?
Deci, pe ce se bazeazã
Siguranþa sau îndoiala ta?
Fie ºi aºa. Trebuie sã trecem peste deosebirile noastre.
ªi aceastã încredere oarbã în superioritatea mea
trebuie sã o sugrum

CUVINTELE

“Mamã”, i-am spus printre gratii la închisoare,
“þi-am vorbit atât de puþin… Cand voi ieºi…”
Alaturi stãtea paznicul.
Mã înfruntam cu ºansa
sã nu o mai vãd niciodatã.
Când peste ani m-am reîntors acasã,
mi-a cazut in braþe, plângând,
dar cuvintele erau tot sãrace.
Dar mi-am luat briciul,
sã fac o baie ºi sã mã rad.
 
VERSURI - 2  (scrisã în august 1957, anticipatã în 
VERSURI -1)

Versuri care strigã,
versuri care se înalþã ca o lance,
versuri care ameninþã ordinea regimului
ºi în câþiva paºi metrici
fac sau rãstoarnã revoluþia.
Versuri fãrã valoare, false, de fanfaronade,
pentru cã nici un vers azi nu rãstoarnã regimul,
nici un vers nu mobilizeazã masele
(Care mase? Între noi fie vorba -
cine se gândeºte acum la mase?

Cel puþin o eliberare individualã, dacã nu o ridicare în masã).
De aceea nu mai scriu nici eu
pentru a oferi puºti de hârtie,
arme din cuvinte goale ºi palavre.
Numai un mic adevãr sã dau în vileag,
sã arunc un petec de luminã în viaþa noastrã falsã.
“Când voi putea ºi cât voi rezista”. 

CER AMAR

Mã scald împreunã cu morþii din cimitirul militar.
Trec prin mine ramificaþiile pârâului
mã transformã într-o veche tunicã militarã gãuritã de gloanþe
topindu-se încet pe oasele unui soldat.

     ªi era o ploaie ciudatº neaºteptatã de ogoare.

Ma scald în pãmânturile noastre cu tovarãºii mei morþi.
Printre drumurile apei între pietrele strãfundului
caut rãdãcinile noastre pierdute ºi un cer amar
pe care ei nu-l vor mai vedea niciodatã chiar daca plouã sau nu 
plouã.

     ªi era o ploaie obiºnuitã care cade în aceste luni.

Ecouri: 

ªuvoaie luminoase de artã ºi culturã

A zecea ediþie a „Pamvotidei Lirice” la 
Ioannina: Copacul Poeziei, sãdit anul trecut; 
Coloana Poeziei, înãlþatã în acest an; magica 
insulã a Ioanninei, dãinuind mereu acolo, în 
mijlocul lacului, ca un smarald, aºteptându-ne; 
ºi noi toþi cei care, pe 27 august 2016, am onorat 
toate acestea în ºuvoaie de luminã! Astfel, într-
un spirit poetic pe potrivã, ne-a primit cu rostiri 
de bun-venit preºedinta comitetului de 
organizare, poeta Iota Partheniou. Prezenþi au 
fost mulþi invitaþi aleºi, printre care ºi primarul 
Ioanninei, Thomas Bengas, ºi reprezentanþi ai 
autoritãþilor ºi ai culturii, prieteni ai poeziei, 
poeþi... Personalitãþi distinse ºi înalþi oaspeþi:  
ilustra poetã spaniolã Aurora Luque, poeta ºi 
scriitoarea româncã Monica Sãvulescu-
Voudouri, poetul-medic palestinian Haled 
Kabani, sculptorul de prestigiu internaþional 
Papaiannis Theodoros, directorul Bãncii 
Epirului, sponsor constant al „Pamvotidei 
Lirice”...

Pe Insula Ioanninei, organizatorii, precum ºi 
toþi ceilalþi care ne-am aflat acolo, am trãit un 
eveniment care a rãmas întipãrit ºi de neºters ºi 
care va funcþiona pe mai departe ca un jalon. 
„Pamvotida Liricã”, întâlnire la o searã de 
poezie, a luat amploare cãpãtând noi dimensiuni. 
Cu un an în urmã, preºedintele Centrului 
Cultural al Municipiului Ioannina, Kostas 
Gongos, i-a conferit acestui eveniment cu 
tradiþie caracter internaþional. În acest an, la 
aniversarea a zece ani de la inaugurarea acestuia, 
a fost ascultatã pentru prima datã ºi poezie din 
alte þãri mediteraneene, din mai vechiul bazin al 
întâlnirii civilizaþiilor, în limbile în care au fost 
create, cu melodicitatea ºi fonetismul lor 
specific: în spaniolã, în românã, în arabã, în 
greacã. A fost dezvelitã ºi Coloana Poeziei, operã 
creatã din marmurã, sobrã, în stil doric, creatã ºi 
oferitã în dar insulei de cãtre sculptorul Th. 
Papaiannis.

La sfârºit, s-a propus proclamarea insulei, 
de cãtre cârmuitorii Ioanninei ºi ai Regiunii 
Epirului, „unicã insulã lacustrã ce va gãzdui 
întru veºnicie poezia ºi pe poeþii lumii”, cãci 
„poezia, ca artã a cuvântului, rezistã în criza 
mondialã a valorilor morale ºi în criza 
economicã ce ni s-au impus. Ea rezistã delirului 
ºi intoleranþei celor care bombardeazã oameni 
neînarmaþi, care rad de pe faþa pãmântului oraºe 
ºi strãvechi civilizaþii, care seamãnã moarte ºi 
duc la disperare ºi refugiere. Rezistã 
conflictelor belicoase ale celor 
care le declanºeazã fãrã sfialã.”

Mulþumiri cãlduroase au 
fost adresate tuturor celor care 
au contribuit la succesul celei de 
a zecea ediþii a „Pamvotidei 
Lirice”: coordonatorului Mihail 
Arapoglou, membrilor juriului 
Concursului Panelen de Poezie 
p r e z i d a þ i  d e  p r o f e s o r u l  
Apostolos Benatsis de la 
Universitatea din Ioannina; 
coregrafei ºi dansatoarei 
D i o n y s i a  F e i d o p o u l o u ;  
ac torulu i  Vasi l i s  S iaf is ;  
talentaþilor tineri muzicieni 
Panaiotis Senteles ºi Ilias 
Arapoglou; poetelor ºi poeþilor 

care ºi-au adus contribuþia, fie prin poezia lor, fie 
prin prezenþa lor, precum ºi celor care au 
participat la concurs, ºi celor care i-au premiat, 
ºi artiºtilor ºi, în mod deosebit, sponsorilor.

Încheiem cu mãrturisirea cã „Pamvotida 
Liricã” nu ar putea exista fãrã sprijinul acordat 
de Regiunea Epirului ºi al Centrului Cultural al 
Municipiului Ioannina, fãrã Insula-smarald ºi 
fãrã cea care este sufletul acesteia, poeta Iota 
Partheniou, care meritã cele mai multe ºi mai 
fierbinþi mulþumiri.

Margarita FRONIMADI-MATATSI
  - poetã ºi arhitect -
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otivaþia scrierii ºi publicãrii unei cãrþi reprezintã un 
element însemnat pentru înþelegerea ºi justa 
apreciere a acesteia. În absenþa unor mãrturii M

explicite din partea autorului, Cezar Petrescu, sau a editorului, 
Fundaþia Culturalã Regalã „Principele Carol”, suntem nevoiþi sã 
recurgem la presupuneri privind motivele apariþiei, în 1935, a 
volumului Cei trei regi. Cum în fizica cuanticã, o particulã 
materialã ia naºtere la intersecþia a douã linii (fluxuri) de energie, 
mutatis mutandis, putem presupune cã Cei trei regi a fost produsul 
intersectãrii intereselor autorului cu cele ale editurii. 

Criza monarhicã din 1925-1927, aparent soluþionatã prin 
întronarea minorului Mihai sub autoritatea unei regenþe (1927-
1930), a determinat scãderea prestigiului monarhiei. Revenirea 
principelui Carol asupra renunþãrii la moºtenirea tronului ºi 
Restauraþia, înscãunarea lui ca regele Carol al II-lea,  impuneau 
restabilirea nu doar fapticã, ci ºi moral-spiritualã a prestigiului 
instituþiei monarhice. Editura Fundaþiei ce-i purta numele s-a 
angajat în publicarea unei cãrþi menitã sã-i preamãreascã pe 
înaintaºii lui Carol al II-lea, prezentându-l ºi pe acesta drept 
continuator demn ºi merituos al antecesorilor. O asemenea 
interpretare este susþinutã ºi de ilustraþia copertei întâi, datoratã 
Lenei Constante, (martira, de mai tîrziu, a închisorilor comuniste). 
Înfãþiºând figurile celor trei regi, Carol I, Ferdinand ºi Carol al II-
lea, în perspectivã fizicã (liniarã), persoana mai apropiatã spaþial ºi 
temporal de noi, privitorii, deci Carol al II-lea, ar fi trebuit sã aibã 
dimensiuni mai mari, iar persoanele mai depãrtate (Ferdinand ºi 
Carol I), dimensiuni mai mici. Desenul îi redã, însã, pe cei trei regi 
în perspectivã istoricã, în care trecutul (Carol I) constituie epoca de 
aur, mãreaþã ºi glorioasã, iar prezentul (Carol al II-lea), epoca de 
fier, durã ºi lipsitã de strãlucire, aºa cum cartea însãºi pune în prim 
plan trecutul glorios ºi mãreþia domniilor lui Carol I ºi Ferdinand, 
alimentând încrederea cã ºi urmaºul acestora, Carol al II-lea, 
momentan în declin (þara abia ieºise din criza anilor 1929-1933), va 
merge pe acelaºi drum ascendent.

Cezar Petrescu, ziarist experimentat ºi romancier  deja afirmat, 
nu se manifestase pânã atunci ca susþinãtor fervent al monarhiei. Pe 
lângã „temele de suflet” (vezi romanul Întunecare), abordase 
„teme cu succes la public”, în romane precum Kremlin (1931), Miss 
România (933), Greta Garbo (1934), aducãtoare de tiraje mari ºi 
satisfacþii bãneºti pe mãsurã. Este ºi motivul pentru care ºi-a 
asumat responsabilitatea scrierii unui volum destinat cultivãrii 
sentimentelor promonarhice, o istorie oarecum romanþatã, oricum 
pateticã, a celor trei regi. Nu s-a înºelat întrucât, în afara drepturilor 
de autor a fost rãsplãtit cu funcþia de secretar general al 
Ministerului Artelor (1936), iar din 1938 a devenit directorul 
ziarului oficios România ºi al revistei România literarã.

Nu ºtim cine a iniþiat proiectul, cert este cã acesta a fost realizat 
ºi, graþie profesionalismului autorului, cã are calitãþi documentare 
ºi estetice indubitabile. Habeat sua fata libelli (cãrþile au soarta lor) 
spuneau latinii, iar aceastã soartã, ca ºi în cazul oamenilor, spunem 
noi, parafrazându-l pe Miron Costin, nu þine de calitatea lor 
intrinsecã, ci de vremuri: reeditarea volumului nu a mai fost 
posibilã în vremea republicanismului proletar (1948-1989), abia 
republicanismul lax, democratic, de dupã 1989, ”îngãduind” 
apariþia a douã ediþii. 

Construit ca un triptic, primele douã pãrþi, consacrate regilor 
Carol I ºi Ferdinand, apar ca istorii finite, în timp ce a treia, dedicatã 
lui Carol al II-lea, trebuia cititã ca o istorie deschisã viitorului. 
Autorul atent la orice detalii, pânã ºi spaþiul alocat personalitãþii 
fiecãrui rege este aproximativ egal ºi cu inspirate formule de 
legãturã. La epoca lui Carol I (1866-1914) se insistã pe acþiunile de 
modernizare a societãþii ºi a statului român, în spiritul modelului 
european occidental. Faptele sunt  relatate în consens cu temeiul lor 
documentar, dar cu o aurã literarã cronicãreascã, pe alocuri: 
„Neamul vechilor Voievozi ºi descãlicãtori, Muºatinii ºi Basarabii, 
era stins, amestecat ºi istovit. Domnitorii de sînge mai nou, chiar 
atunci când se încumetau sã plãnuiascã înfãptuiri de laudã, n-
ajungeau pânã la sãvârºirea lor, cãci îi izgonea peste noapte pofta 
Sultanului ºi a vizirilor nesãþioºi sau uneltirile lãuntrice al cãror 
nãrav intrase în sânge”. Sau: „Unirea celor douã þãriºoare 
deschidea cãtre viitor o zariºte nouã. Iar viitorul nu putea veni 
decât prin mijlocirea unei dinastii statornice, crescutã în simþul 
înalt al datoriei ºi în învãþãmîntul îndelung al ocîrmuirilor”. 

În aceeaºi manierã sunt prezentate ºi faptele domnitorului 
devenit rege: atitudinea demnã în raporturile cu Sultanul, la 
primirea firmanului de domnie, proclamarea/obþinerea 
Independenþei, conducerea armatei în rãzboiul din 1877, instituirea 
titlului de rege (15/27 martie 1883) ºi proclamarea regatului (10/22 
mai 1883), soluþionarea problemei moºtenirii tronului de cãtre 
nepotul sãu, Ferdinand, rãzboiul balcanic (1913), evitarea intrãrii 
în primul rãzboi mondial (august 1914). Sunt  trecute în revistã 
mãsurile regelui pentru modernizarea agriculturii, a economiei în 
general, preocuparea lui pentru consolidarea credinþei prin sfinþirea 
bisericii episcopale de la Curtea de Argeº, cinstirea trecutului 
istoric prin dezvelirea statuilor lui Mihai Viteazul (1874), ªtefan 
cel Mare (1883) ºi Al. I. Cuza (1912), dezvoltarea învãþãmântului ºi 
susþinerea culturii, prin inaugurarea Fundaþiei Universitare Carol I 
(1895).   

 Plasticitatea scriiturii este evidentã în succesivele portrete 
dedicate lui Carol I, oglindã a înaltelor sale responsabilitãþi, ca ºi a 
devenirii sale în timp. La venirea în þarã (mai 1866), Carol I „era un 
om cu înfãþiºarea potrivit de înaltã, cu pãrul negru ºi sprâncenele 
negre, cu ochii albaºtri, nas vulturesc, mustãþile moi ºi barba 

mijindã... privirea limpede, albastrã, cu luciri strãfulgerate de 
oþel”. Zece ani dupã aceea (la 10 mai 1876), pe când primea 
defilarea trupelor, la festivitatea zilei de încoronare, „Barba 
neagrã se împlinise bãrbãteºte. Se iviserã ici-colo, spre tâmple, fire 
pretimpurii cãrunte. Zece ani apasã în viaþa oricãrui om. Apasã 
îndoit într-o viaþã de Domnitor strâns în cleºtele atâtor rãspunderi. 
În ochii albaºtri, cu toatã cuta severã dintre sprâncene   de-acum 
aºezatã acolo pentru vecie, lucea o mulþumire stãpânitã ºi 
meritatã. Tot ce se arãta împrejur, tot ce-i trecea pe sub privirea 
dreaptã,  prin voinþa sa luase fiinþã, prin chibzuinþa sa fusese 
apãrat ºi nu luneca pe povârniºul pierzaniilor”.  Spre sfârºitul 
domniei, la Peleº, „Regele Carol I îºi purta bãtrâneþea sub 
dezmierdarea blondã a soarelui de searã ... Cu pas ostenit urca 
scãri ºi cobora poteci. Pierduse sprintena avântare a mersului. 
Anii au nins zãpadã în pãr, în barba de ctitor cucernic; anii au pus 
ruginã în încheieturi. ªi boala a dat o schivnicie trãsurilor subþiate, 
cu pielea întinsã pe os”. Impunãtorul conducãtor se stingea din 
viaþã la 27 sept/10 oct. 1914, asigurându-ºi supuºii cã „Þin în chip 
hotãrât sã se ºtie cã sunt pentru îndeplinirea întregirii noastre”. 
Întrucât nu scrie o lucrare ºtiinþificã, prozatorul poate trece sub 
tãcere faptul cã regele dorea aceastã întregire prin participarea la 
rãzboi alãturi de Germania. Unii dintre supuºii sãi aveau aceeaºi 
opþiune, dar majoritatea prefera alianþa cu Franþa, Anglia ºi Rusia. 

A revenit regelui Ferdinand (1914-1927)  misiunea istoricã de 
a-i conduce pe aceastã cale de mari jertfe ºi suferinþe, încununatã cu 
izbândã, la 1 decembrie 1918. Focalizând naraþiunea asupra acestei 
înfãptuiri regale, Cezar Petrescu alterneazã expunerea amplã cu 
sentinþa, cu scurte expresii punctuale, concluzive: „La trei hotare, 
trei þinuturi rupte de trupul României aºteptau ceasul de dreptate: 
Transilvania, Bucovina ºi Basarabia.” Tonul sentenþios e justificat 
de necesitatea desãvârºirii unitãþii statale româneºti prin intrarea 
þãrii în primul rãzboi mondial. Chiar dacã unii dintre sfetnicii 
regelui se pronunþau împotrivã, „El ºtia cã porunca strãbunilor e 
alta”.(...) „poporul avea o singurã credinþã, cãpeteniile mai 
multe”. Tuturor ezitãrilor le-a pus capãt decizia regelui: „Atunci 
Regele Ferdinand a ridicat mâna ºi a despicat timpurile în douã”. 

Acolo unde autorul simte nevoia sã fie mai convingãtor, sã-ºi 
întãreascã spusele, el reproduce integral sau parþial documente 
emanate de la rege. În primãvara anului 1917, dupã refacerea 
armatei române, când speranþa renãscuse în suflete, regele a 
reafirmat, într-un mesaj adresat armatei, decizia de împroprietãrire 
a þãranilor, dupã rãzboi ºi lãrgirea dreptului de vot. Fiind în ziua 
Sfântului Gheorghe, monarhul îºi îndemna ostaºii: „Sã prãznuim 
cu toþii, cu inima smeritã, dar ºi cu hotãrârea nestrãmutatã de a 
învinge”. 

Uneori sentinþa precede naraþiunea, ca o prezicere, ca o 
confirmare a unei mai vechi experienþe. Aserþiunea „ªi încã o datã 
Rusia ne-a fost piaza rea”, este urmatã de referirea la  noncombatul 
ruºilor, în bãtãlia de la Mãrãºeºti, de elogiul adus ostaºilor români, 
pentru menþinerea frontului ºi a ordinei interne, afectatã, aceasta, 
de tulburãrile revoluþionarilor ruºi. 

Întrucât primii doi regi, Carol I ºi Ferdinand, erau nãscuþi ºi 
educaþi în altã þarã (în Germania) ºi în altã religie decât cea 
ortodoxã, autorul a acordat mare atenþie ºi a insistat în a  demonstra 
cã, ajunºi pe tronul României, s-au asimilat naþiunii române. Carol 
I, la urcarea pe tron, declarase: „În clipa în care am pus piciorul pe 
acest pãmânt, cu sfinþenie apãrat, am devenit român, cetãþean 
astãzi, iar mâine soldat de va fi nevoie, eu voi împãrtãºi cu Românii 
soarta cea bunã ºi soarta cea rea.” Prin actele sale, Carol I  s-a 
afirmat drept continuator al tradiþiilor ºi idealurilor  de 
independenþã ºi unire a tuturor românilor, simbolizate de ªtefan cel 
Mare ºi Mihai Viteazul, cele mai însemnate acþiuni fiind  
proclamarea Independenþei (mai 1877) ºi unirea Dobrogei la 
România (1878).

Dupã înfãptuirea Unirii din 1918, în 1920, regele Ferdinand s-a 
închinat la Putna, ctitoria lui ªtefan cel Mare, „raportând” 
reîntregirea Þãrii prin unirea cu Basarabia. În acelaºi an, capul lui 
Mihai Viteazul a fost readus la mânãstirea Dealu ºi aºezat în 
mormânt de regele Ferdinand. „...Dupã trecerea a trei veacuri de 
lupte ºi îndelungatã suferinþã... izbutit-am a-þi aduce la îndeplinire 
pohta ce-ai pohtit”, a spus regele, amintind astfel cuvintele lui 
Mihai Viteazul, la negocierile cu împãratul Rudolf: „ªi hotarul 
Ardealului, pohta ce-am pohtit, Moldova ºi Þara Româneascã”. 

Fiul regelui Ferdinand, principele Carol, nãscut în România, 
educat aici în spiritul ortodoxiei, aparþinea poporului român, iar 
poporul român îi aparþinea, ca viitor rege.  Pentru cã „se arãtase 
prea inimos ºi fãgãduia sã dovedeascã o mânã prea tare, de fier, ca 
viitor Rege”, nu a fost pe placul unora. „Uneltirile au izbutit sã-i 
împingã rãbdarea dincolo de îngãduitele  margini”, silindu-l sã 
renunþe la dreptul de principe moºtenitor ºi „sã ia drumul 
pribegiei”. Revenind în þarã la 8 iunie 1930, el putea spune: 
„Pribegia de mai bine de patru ani, departe de poporul în mijlocul 
cãruia M-am nãscut ºi am fost crescut, a fost silitã de unii, care prin 
vorbele lor au îndurerat sufletul Marelui vostru Rege ºi scumpul 
Meu Pãrinte”. S-a socotit deci pe deplin îndreptãþit sã devinã rege, 
„Împins de marea Mea dragoste de Þarã am sosit în mijlocul 
poporului Meu spre a fi, potrivit fãgãduinþii date pavãzã Fiului 
Meu ºi strajã Patriei”.

Înfãþiºându-i faptele, romancierul îl prezintã drept continuator 
al politicii predecesorilor. Pânã în 1935, Carol al II-lea s-a afirmat 
ca „pãrintele satelor ºi al plugarilor” ºi ca „regele culturii”, 
îndreptãþind mari speranþe pentru viitor: „Cartea rãmâne deschisã. 
ªi foile albe sunt încã multe, înzecit de multe la numãr.”

Traian D. LAZÃR

Virginia BURDUJA

Într-un halou 
luminos...

eºi istoricii ºi, implicit, manualele din care copiii noºtri 
învaþã istoria patriei încã nu  au limpezit adevãratul 
curs al evenimentelor majore sub care generaþii ºi D

generaþii de români au trãit, suferind sau sperând într-un bine care 
definitiv nu s-a aºezat niciodatã pe aceste pãmânturi, dupã 1990, 
sporadic, absolut nesistematic, câteva edituri, dar ºi reprezentanþi ai 
fostei regalitãþi române, au editat jurnale, amintiri, albume de 
fotografii, rãzleþe comentarii direct legate de ceea ce a însemnat 
regalitatea pentru poporul ºi progresul României. Regalitate care ar 
fi sãrbãtorit 150 de existenþã dacã nu ar fi fost brutal ºi irevocabil (?) 
doborâtã, în fatidicul decembrie 1947, fãrã ca în vreun elementar 
referendum naþiunea sã-ºi exprime opþiunea: da sau nu.

Dintre toate, ne-am oprit la Memoriile Regelui Carol I al 
României, apãrutã la ErcPress, dupã un text tradus în limba românã 
ºi publicat la începutul secolului al XX-lea de Editura Tipografiei 
Ziarului Universul. Mai precis, ne vom referi la Partea a doua, care 
cuprinde perioada 1868-1876. Ultimul an dovedindu-se neliniºtit, 
în aer plutind zvonul unui posibil rãzboi izbucnit în Orient. Ceea ce a 
dus la mobilizarea gândirii politice a guvernanþilor, dar ºi la 
nestrãmutata hotãrâre a lui Carol I de a câºtiga, profitând de acest 
moment, deplina independenþã a României de sub suzeranitatea 
otomanã. În afarã de consemnarea, uneori comentatã, alteori nu, a 
evenimentelor politice, dar ºi a celor economice, sociale, mondene 
chiar, ale vremii, sunt inserate ºi fragmente de scrisori, primite sau 
expediate din cancelaria Palatului, acestea reuºind sã configureze 
un fundal internaþional explicit. Citindu-l, urmãrindu-i reacþiile, 
acþiunile, viaþa de zi cu zi, Regele Carol I apare într-un halou 
luminos, un portret dominat de dârza lui inteligenþã, dublatã de o 
conºtiinciozitate profesionalã de sorginte prusacã, regãsitã de altfel 
ºi în activitatea cotidianã a „colegului” Franz Iosif al Austriei, pe 
care adesea l-a vizitat. Amândoi ºi-au exercitat meseria de rege cu 
maximã responsabilitate, conºtienþi clipã de clipã cã ei aparþin 
poporului ºi þãrii pe care o conduc, istoriei însãºi. Carol I 
supravegheazã îndeaproape ceea ce se întâmplã în þarã, cu 
diplomaþie dar ºi cu fermitate aplanând eventuale neînþelegeri. Într-
o scrisoare trimisã tatãlui sãu, il informeazã cã e mulþumit de 
minister ºi camerã, cã „amândouã lucreazã de acord ºi au dus, în 
iarna ceasta, multe lucruri la bun sfârºit. Bugetul pe 1873 va fi, 
probabil, votat în bloc, ceea ce e un semn de încredere. ªefii 
partidelor conservator sunt uniþi ºi e de mare însemnãtate, avându-
se în vedere deosebirile lor de caracter. Lascãr Catargiu inspirã 
încrederea obºteascã. Ministerul a procedat energic cu prilejul 
miºcãrii contra evreilor. Prefecþii de Cahul ºi Ismail au fost revocaþi, 
fiindcã n-au fost prevãzãtori ºi s-au arãtat slabi; uneltitorii de 
tulburãri au fost arestaþi ºi nu vor scãpa de pedeapsa ce li se cuvine. 
Opoziþia nu înceteazã sã agite în Moldova contra evreilor, dar s-au 
luat toate mãsurile ca sã nu se întâmple nicio tulburare.” 
Informaþiile, uneori exagerat de succinte, urmãresc pas cu pas 
strãduinþa realei modernizãri a României, proces complex aflat în 
acceleratã desfãºurare, nu lipsit de inevitabile obstacole. Învinse cu 
entuziastã tenacitate. De pildã, în februarie 1872, pe un ger de minus 
15 grade, sub o continuã ninsoare, „Camera voteazã continuarea cãii 
ferate de la Iaºi pânã la graniþa ruseascã”, în timp ce Noua Societate 
a cãilor ferate „subscrie un nou împrumut spre a putea sfârºi reþeaua 
de cãi ferate.”

Detalii care, adunate din paginile cãrþii, construiesc un veridic 
tablou, impresionant prin dinamismul romantic al unei epoci 
înþelept guvernate de un rege  conºtient de importanþa asumãrii 
concrete a datoriei sale istorice faþã de poporul ºi þara care i se 
încredinþaserã.

O reeditare necesarã
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PREMIUL NOBEL pentru LITERATURÃ 2016: 

BOB DYLAN ºi CHITARA SA

m aºteptat Nobelul pentru literaturã cu o emoþie sporitã de 
amânãri, de explicaþii date pentru întârziere. Dar ºi cu lista 
proprie de favoriþi jucându-mi în minte în timp ce le A

cercetam pe cele avansate pe Net, mereu altele. De ce atâtea variante 
ºi supoziþii? Iniþial, juriul a ales, la început an, prin februarie parcã, 
din cele 220 de propuneri sosite, 5 scriitori, ale cãror nume au rãmas 
secrete pentru restul muritorilor. ªi abia în octombrie judecãtorii 
vieþii literare internaþionale au hotãrât cine e laureatul anului. 
Dornici de schimbare, iubitori de agitaþiile presupuse de surprize, de 
câþiva ani buni, academicienii suedezi scot din vrãjitul lor joben 
nume tot mai puþin cunoscute. Iar anul acesta au decis, explozivã 
loviturã de teatru, ca preafericitul ales sã fie cantautorul american 
Bob Dylan, un artist prin excelenþã, un multiapreciat muzician în 
primul rând, el  revoluþionând, spun specialiºtii, muzica pop ºi rock 
and roll, cu inserþii de blues ºi country. Acordându-ºi strunele 
chitarei, eliberându-ºi imaginaþia din ghearele convenienþelor, 
compunând pe texte de el scrise, B.D. a deschis cãi noi în muzica 
vremii lui, cea a anilor 60-70, fermecând mulþimi de ascultãtori. Fapt 
pe deplin recompensat: a editat 60 de albume, despre tumultoasa sa 
viaþã s-au turnat zece filme, s-au scris vreo 60 de cãrþi, a câºtigat 11 
premii Grammy, un Oscar ºi un Glob de Aur, preºedintele Obama i-a 
decernat , în  2012, Medalia pentru Libertate, este al doilea artist într-
un top de 100 realizat în 2011, al ºaptelea în clasamentul celor 100 cei 
mai importanþi muzicieni, alcãtuit în 2008. E adulat de milioane de 
fani americani sau trãitori pe varii continente, care l-au ºi aplaudat în 
concertele susþinute în turneele sale, el ajungând, în 2015, ºi la 
Bucureºti.  B.D. picteazã, a cochetat cu actoria ºi regia, este, asemeni 
unor artiºti dãruiþi de Dumnezeu cu o creativã neliniºte, o 
ultrasensibilã percepþie a lumii înconjurãtoare, un artist în tot ceea ce 
face. ªi Picasso a scris o poezie suprarealistã de o rãvãºitoare emoþie 
liricã, rivalizând cu cea a poeþilor en titre, a scris ºi interpretat 
scenete, dar nimeni nu s-a gândit sã-l premieze pentru vreunul dintre 
multele sale hobby-uri artistice,el rãmânând, în istoria artei 
universale, fãptuitorul unor miraculoase pânze.
Aºa cum observa ºi Mircea Cãrtãrescu, încã din primele momente de 
dupã decernarea premiului Nobel pentru literaturã 2016, prefaþator 
el însuºi al volumelor apãrute la Humanitas, dar ºi traducãtor al celor 
100 de „poeme” (texte ale cântecelor sale), Bob Dylan nu mai avea 
nevoie de încã un premiu. ªi mai cu seamã pentru literaturã! Un 
premiu care s-ar fi cuvenit unuia dintre cei câþiva geniali scriitori 
„adevãraþi”, traduºi în 30-40-50 de limbi, în milioane de exemplare 
vândute cititorilor care mai ºtiu sã deosebeascã o paginã autentic 
scrisã.

ªi totuºi. Conºtiincios m-am îndreptat cãtre prima bibliotecã ieºitã în 
cale ºi am împrumutat  „Cronica vieþii mele” (vol I, editura Allfa, 
2007) de Bob Dylan. Am foiletat-o, am citit câteva fragmente pentru 
a gãsi unul pe care sã-l supun convingãtor atenþiei dumneavoastrã. 
Nu l-am gãsit. Am cumpãrat atunci „Suflare în vânt”, cele o sutã de 
„poeme” traduse de Mircea Cãrtãrescu ºi „Tarantula”, numit „roman 
experimental”, el nefiind de fapt decât o suitã de poeme în prozã de 
facturã postsurrealistã, urmãrind starea americanului , a cetãþeanului 
lumii întregi, confruntat cu o profundã, ºi ameninþãtoare schimbare a 
vieþii pe Pãmânt.
Dacã aveþi vreo îndoialã asupra celor de mai sus, datã fiind 
departajarea pro ºi contra intervenitã în tribunalul popular al Netului, 
procuraþi-vã una dintre cãrþile menþionate ºi lãmuriþi-vã singuri. 
Pânã atunci, reproducem mai jos, fragmentar, texte traduse din 
„Suflare de vânt” ºi din „Tarantula” pentru a înþelege, eventual a 
accepta, nãucitor bulversanta decizie a Academiei suedeze, motivatã 
de „crearea unor noi expresii poetice în marea tradiþie a muzicii 
americane” de cãtre Bob Dylan, un militant, un revoltat, un 
incontestabil reper în cultura pop americanã ºi internaþionalã, dar nu 
un scriitor „adevãrat”.

Iubirea unui preºedinte
vident cã e o poveste de iubire, una de mare film. Care 
nu va întîrzia sã fie fãcut, fãrã doar ºi poate curând. 
François Mitterand, fost preºedinte al Franþei între E

1981 ºi 1985, a avut o viaþã dublã: mai întîi, aºa cum se cade, o viaþã 
publicã, de politician de temut ºi de om al celei mai mari puteri în 
stat, o viaþã de catolic imuabil ºi de familist principial; ºi o viaþã de 
bãrbat îndrãgostit, care ºi-a împãrþit, nu sufletul, ci agenda ºi 
timpul de potentat, între douã familii, douã case, prins în capcana 
neputinþei de a renunþa la vreuna din ele. Sufletul ºi l-ar fi pãstrat 
întreg pentru marea lui iubire, Anne Pingeot, cu 27 de ani mai tînãrã 
decît el, cu care s-a iubit clandestin ºi fidel pînã la moarte, timp de 
32 de ani, între 1964 ºi 1996, ºi împreunã cu care a avut o fiicã, 
Mazarine, nãscutã în 1974. Cel puþin aºa reiese din jurnalul intim al 
preºedintelui, ºi din scrisorile lui de dragoste pe care « animour », 
cum o numea Mitterand pe Anne Pingeot, tocmai le-a dat spre 
publicare editurii Gallimard. Journal pour Anne 1964-1970 ºi 
Lettres à Anne, 1962-1965, de François Mitterrand, au apãrut în 
librãriile Franþei pe 13 octombrie. Legenda va þese repede ºi o 
geografie romanticã în oraºul iubirilor în care piramida din curtea 
muzeului Luvru a fost, se pare, un cadou al lui Mitterand pentru 
Anne, ea însãºi specialistã în artã ºi fost director al altui lãcaº mitic, 
Muzeul Orsay. 

Le Monde des livres, suplimentul literar al celebrului cotidian, 
a publicat în exclusivitate un florilegiu de fragmente îndrãgostite, 
spre deliciul cititorilor însetaþi de arlequin romance  à haut niveau  
dar ºi spre profitul imediat al editurii ºi al librarilor care  sunt deja 
întrebaþi de zeci de ori pe zi dacã au primit jurnalul de iubire al 
preºedintelui. În ediþia de vineri, 7 octombrie 2016, jurnalistul 
literar Jean Birnbaum îi consacrã trei pagini, publicînd fotoextrase 
din aceastã « carte surprinzãtoare, inclasabilã, unde se etaleazã o 
pasiune pe cît de inflamatã pe atît de periculoasã, care bulverseazã 
imaginea fostului preºedinte ». Colaje fãcute din bilete la teatru sau 
la cinema, decupaje din albume de artã comentate, poeme ad-hoc 
intitulate Pourquoi il faut aimer Anne, crochiuri ºi semne de 
exclamaþie, note exaltate, sincere, redactate cu o oarecare nobleþe 
de stil, între care caligrafia egalã ºi elegantã, aristocraticã pare 
neverosimil de cuminte...  Et la littérature dans tout ça ? Sã 
reamintim, în treacãt, cã la rentrée littéraire a adus pe piaþã, în 
Franþa, peste 600 de cãrþi de ficþiune, noi. 

« Iubirea reuºeºte acolo unde puterea nu înceteazã sã eºueze. 
Numai iubirea poate schimba o viaþã », concluzioneazã, filozofic ºi 
apostolic, jurnalistul « voaierist ». Nu existã fiinþã, scriitor sau 
cititor, sau nici una nici alta, care sã-l contrazicã, fiecare poate 
depune umanã ºi miraculoasã mãrturie cã iubirea schimbã vieþi, le 
dedubleazã ºi le transfigureazã alchimic. Existã totuºi o 
transformare (alchimicã) pe care nu o reuºeºte cu necesitate : deºi 
foile acestuia sunt o dovadã de iubire pînã la capãt ultim de viaþã, 
iubirea nu poate transforma, ea singurã, un jurnal de îndrãgostit, fie 
el ºi preºedinte de þarã, într-o carte de literaturã. Dommage…

(Zadarnic ca o vrãjitoare)

pãºeºte-ncoace la luminã abraham... ce-i cu ºefu-ãsta al 
tãu? & nu-mi zi cã nu faci decât ce þi se spune! n-oi fi io versat 
în limbaju tãu gestual dar vin cu gând de pace, caut 
cunoaºtere. la schimb pentru niºte informaþii, o sã-þi dau 
discurile mele cu fats domino, niºte prosoape de la el & ea & 
propriul tãu ataºat de presã particular... haide, pune-te-aici. 
mintea mi-e goalã. nu-þi sunt potrivnic, ochii-mi sunt douã 
târguri de maºini second-hand. o sã-þi ofer o canã cu soluþie 
de curãþat urne - putem învãþa unul de ia altul/ numai nu-
ncerca sã te-atingi de fata mea

m-am îmbãtat prea rãu aznoapte. trebe c-am bãut 
prea mult. m-am sculat dimineaþã cu 
libertatea-n minte & c-o senzaþie-n þeastã
ca-ntr-o prunã pe dinãuntru... am 
de gând sã þin azi o conferinþã despre 
brutalitatea poliþiei. vino dacã po sã scapi.
ne vedem când ajungi. scrie-mi 
când soseºti

al tãu prieten, 
homer târfa
                              (din Tarantula, ed. Humanitas, 2014)

Doamna mea cu ochii triºti din câmpie

Cu gura ta de mercur în vremuri misionare 
Cu ochii tãi de fum ºi rugãciunile ca o cântare 
Cu crucea ta de argint ºi vocea de clopote funerare 
Oh, cine dintre ei te-ar putea-nmormânta?
Cu buzunarele-n fine perfect protejate 
ªi viziunile tale de tramvaie sfãrâmate 
ªi pielea ta ca mãtasea ºi faþa de nestemate 
Cine dintre ei te-ar putea-ndepãrta?
Doamna mea cu ochii triºti din câmpie
Unde profeþi cu ochi triºti stau singuri în veºnicie
Ochii mei de hangar, toba mea de pustie
La poarta ta sã le las e-nþelept
Sau, doamnã cu ochi triºti, sã aºtept?

Cu rochia ta de metal ºi centura ta de dantele 
ªi pachetul tãu de cãrþi fãrã cifre ºi stele 
ªi vestmintele de hrubã ºi obrajii de iele 
Cine dintre ei þi-ar putea ghici firea?
Cu silueta ta când soarele pãleºte
În ochii tãi în care luna pluteºte
ªi când scaperi chibritul, ºi când cânþi þigãneºte
Cine dintre ei ar putea sã-þi schimbe privirea?
Doamna mea cu ochii triºti din câmpie
Unde profeþi cu ochi triºti stau singuri în veºnicie
Ochii mei de hangar, toba mea de pustie
La poarta ta sã le las e-nþelept
Sau, doamnã cu ochi triºti, sã aºtept?

Regii din Tir cu lista lor blestematã 
Aºteaptã la rând sãrutul tãu de muºcatã 
ªi tu nu-i bãnuieºti ºi stai resemnatã
Dar cine dintre ei vrea doar sã te sãrute?
Cu flãcãri din pruncie pe covoru-þi de noapte 
ªi firea ta spaniolã, ºi mama ta pe moarte 
ªi gura ta de cowboy ºi decretele-þi toate 
Cine dintre ei crezi c-ar putea sã-þi reziste? 
Doamna mea cu ochii triºti din câmpie 
Unde profeþi cu ochi triºti stau singuri în veºnicie 
Ochii mei de hangar, toba mea de pustie 
La poarta ta sã le las e-nþelept 
Sau, doamnã cu ochi triºti, sã aºtept?
(.......................................................)

(............)
La miezul nopþii toþi agenþii 
ªi-o trupã de eroi ºi zei 
Ies ºi-nconjoarã pe cei care 
ªtiu mai multe decât ei 
Apoi la fabricã îi duc 
Unde maºina de infarct 
De umeri li se ataºeazã 
ªi-apoi dintr-un castel compact 
Mai aduc niºte benzinã 
Oamenii asigurãrii 
Ca nimenea sã nu mai scape 
Pe Drumul Dezolãrii

Cinste Neptunului lui Nero 
Titanicului printre peºti
În care toatã lumea strigã:
„Tu de care parte eºti?"
ªi Ezra Pound ºi T.S. Eliot 
Boxeazã-n turn la cãpitan 
În râsul celor ce danseazã 
ªi aduc flori de pe ocean 
Între-ale mãrii largi ferestre 
Plutesc sirenele visãrii 
ªi nimeni nu se mai gândeºte 
La Drumul Dezolãrii

Da, am primit scrisoarea ta 
(Chiar când ceva s-a rupt la clanþã) 
Mã-ntrebi cum o mai duc, de parcã 
Ar mai avea vreo importanþã 
Toþi tipii despre care-mi scrii 
Îi ºtiu pe toþi anume

Doar chipurile le-am schimbat 
ªi le-am dat câte-un alt nume 
Cum nu ºtiu bine sã citesc 
Te rog, dã-mã uitãrii 
Doar dacã nu-mi trimiþi scrisori 
Din Drumul Dezolãrii

Drumul dezolãrii

(din Suflare de vânt, ed. Humanitas, 2012) Brâncuºi, Muza adormitã
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Costicã IANCU

Rotonda cu magiºtri

irgil Marineanu a fost unul dintre magiºtrii care au 
marcat traiectoria unor elevi ai liceului. Parcursesem 
etapa adoptãrii formulei de adresare în relaþia profesor V

- elev: „Eu vã spun vouã... Salve, pueri!, iar voi sã-mi rãspundeþi 
Salve, magister!”. Ca sã testeze cunoºtinþele noastre i-a dat unui 
„puer” un text: Caesar transit Rubiconum. Tradu. Nimic... I-a spus: 
„Nu ºtii nimic, viþelule! Nu-þi spun bou pentru ca sã nu jignesc 
boul... Fusesem convinºi uneori cu câte un ghiont cã: Non scholae, 
sed vitae discipulus!

Era un profesor atipic. Ne asculta ºi pedepsea pe cei care-i 
deranjau ora sau rãspundeau aiurea. Atunci declanºa iureºul sau 
buzdugãneala. Amintirile orelor de limba latinã ne rãscolesc ºi 
astãzi. Ne cucerea prin orizontul de culturã, prin fraza pateticã, prin 
puterea cu care trãia în universul marilor clasici antici. Lecþiile sale 
erau pline de substanþã, un permanent dialog cu ºcolarii, 
transpunându-ne în lumea veche. Traduceam împreunã operele lui 
Cicero, autorul care a exercitat cea mai profundã influenþã asupra 
literaturii latine. Ne-au rãmas în memorie propoziþii ºi fraze 
strãlucite, adevãrate perle în istoria Oratoriei, ºi care ne-au 
influenþat ºi ne-au întãrit ºi nouã capacitatea de exprimare. 

Ecaterina Gobjilã era o excelentã profesoarã de fizicã. 
Aprecia corect interesul nostru pentru aceastã materie ºi ne 
prevenea asupra obligativitãþii învãþãrii sistematice ºi înþelegerii 
fenomenelor fizice, pentru a face faþã viitoarelor examene de 
admitere la facultate. Când ne-a cerut sã explicãm diferenþa între 
intensitatea curentului ºi tensiunea electricã ºi a constatat cã 
explicaþia noastrã asupra acestor fenomene fizice se învârtea în 
jurul celei formulate în carte s-a mirat, dar ne-a fãcut analogia între 
înãlþimea unei cascade (tensiunea electricã) ºi debitul apei 
(intensitatea curentului), dovedindu-ne cã este ºi un excelent 
pedagog.

Constanþa Nanu, profesoara de limba latinã, deosebit de 
exigentã, severã, chiar durã. Am perceput-o ca pe o adevãratã 
matroanã romanã. Avea o þinutã riguroasã, nu cred cã am vãzut-o de 
multe ori zâmbind. Purta flaneaua pe umãr ca pe o togã. Asculta 
elevii scoþându-i la tablã ºi le pretindea sã-i rãspundã repede. Îþi 
impunea ritmul ei când te punea sã declini un cuvânt sau sã conjugi 
un verb. Dacã greºeai sau te opreai sã „prinzi” ceva de la cei care 
suflau, îþi punea imediat nota doi. A rãmas memorabilã declinarea 
cuvântului „leo - leonis” de cãtre un nefericit scos la tablã. Elevul a 
repetat de 6 - 7 ori declinarea corectã la nominativ ºi genitiv a 
cuvântului, sperând sã-i sufle cineva ºi terminaþiile la cazurile 
dativ, acuzativ ºi ablativ, dar, negãsindu-le, a þinut-o tot aºa, pe loc, 
pe loc...

Vasile Ionescu, profesor de geografie, avea o personalitate 
accentuatã ºi se distingea prin calm, rigoare ºi eleganþã. Unii 
învãþãcei îi spuneau „Mexicanul”.

Ecaterina Constantinescu, profesoara de ºtiinþele naturii, o 
persoanã blândã, modestã, foarte sensibilã, se distingea ºi ea prin 
profesionalism. 

Reformele învãþãmântului

ncepând din 1948, ne-a fost impus sistemul de învãþãmânt 
sovietic. În anii care au urmat, am învãþat, în mare parte, Îdupã manuale traduse din limba rusã. însãºi Istoria 

României, redactatã de grupul de istorici condus de Mihai Roller 
(veleitar fãrã studii de specialitate), era o modalitate de 
îndoctrinare. Ne falsificaserã istoria; puneau accentul pe influenþa 
slavã în formarea etnicã a românilor. Cãrþile erau pline de izbânzile 
sovieticilor, de la marele savant Miciurin, care propunea altoitul 
pomilor, la marele pedagog Makarenko ºi genialii Lomonosov ºi 
Popov, care „în mod independent ºi concomitent” inventaserã ºi ei 
legile lui Lavoisier ºi radioul lui Marconi. Nici becul electric nu a 
fost inventat de Edison, ci de un rus care ne-a luminat ºi astfel am 
aflat cã merele creºteau pânã aproape de Cercul Polar, iar elefantul 
sovietic era cel mai mare elefant din lume... 

Librãria „Cartea Rusã” îºi îndeplinea cu sârguinþã îndatorirea 
ºi ne punea la dispoziþie volume legate în piele, de la operele celor 
patru clasici ai învãþãturii marxsiste la cele ale scriitorilor ruºi ºi 
oamenilor de ºtiinþã sovietici. Sunt ºi astãzi mândru cã am 
cumpãrat de la „Cartea Rusã” captivanta poveste Prizonierul din 
Caucaz ºi cãrþi poºtale ieftine, cu imagini splendide, prin care se 
încuraja corespondenþa cu poporul rus ºi cu tovarãºul Stalin. 
Prietenia era încurajatã de ARLUS, care, dupã conferinþe, difuza 
filme despre rãzboi (unele chiar bune), precum Povestea unui om 
adevãrat sau Cãderea Berlinului. Dacã nu întârziam la fotbal, 
ajungeam ºi acasã, unde singura distracþie era radioul. Zilnic se 
difuza o emisiune intitulatã „Sã învãþãm limba rusã cântând”. Mi-
au rãmas în memorie frumoasele melodii Moskovskie Vecera, a lui 
Soloviev Sedoi, ºi Kalinka, interpretatã de Corul Armatei Roºii. 
Muzica era atrãgãtoare, dar nu am auzit pe nimeni cã ar fi învãþat ºi 
limba rusã (nici eu!...), poate ºi ca o formã de protest faþã de 
ocupaþia sovieticã ºi de presiunea de a ne rusifica.

Unul dintre oponenþii, dacã pot sã spun aºa, ai rusificãrii a fost 
colegul nostru Celu (Marcel) Leiba. Purta un rãzboi deschis. 
Forþele erau însã, inegale. Deoparte, Uniunea Sovieticã, cu 
profesoarele Dumãnescu ºi Grau; de cealaltã parte, Celu singur. De 
acolo, din fundul clasei unde, „în colþul vesel”, îºi fãcea datoria, 

doamna Dumãnescu l-a scos dintre noi ºi l-a mutat în banca întâi, 
sub supraveghere strictã (echivalentul controlului judiciar de 
astãzi). Înþelept, Celu a tratat problema cu aparentã indiferenþã, ºi 
purta lupte chiar ºi mai grele din rândul întâi. Tovarãºa Grau 
socotea cã sensul venirii sale din Rusia era sã ne demonstreze 
superioritatea civilizaþiei sovietice ºi cinstea inegalabilã a 
poporului rus. Ca sã ne convingã, la una din tezele trimestriale a 
ieºit din clasã încrezãtoare în noi ºi ne-a lãsat liberi. La finele orei a 
revenit ºi ne-a strâns tezele. Testul era reuºit! Cu bunele sale intenþii 
de a ne învãþa limba rusã, belferiþa ne corecta ºi vorbirea în limba 
românã, solicitându-ne sã folosim cuvinte de origine slavã. Celu 
era refractar la astfel de sfaturi ºi o contrazicea. Profesoara insista 
ca noi toþi, în locul cuvântului „exemplu” sã folosim cuvântul 
„pildã”. Ca dovadã cã a înþeles, Celu confirma cu seriozitate: „Da, 
da, «de pildã», par example!...

Un alt profesor care aplica metodele avansate, aºa zicând, de 
învãþare a limbii ruse era Serghei Isidorovici Jolonkovski. La 
intrarea în clasã, dupã ce ne saluta: „Zdrasvuite rebiata!”, trebuia 
sã-i rãspundem: „Zdrasvuite Serghei Isidorovici!”. În ceea ce 
priveºte formulele de adresare, nu accepta nici „Tovarãºe profesor” 
nici „Dom' profesor”. Ne cerea sã folosim prenumele ºi 
patronimicul sau, aºa cum, cu maximã politeþe, se face în Rusia, cu 
apelativul Serghei Isidorovici! Era un tip cam nervos, iar noi, 
þinându-ne de nãzbâtii, îl iritam ºi devenea agresiv. La sfârºitul orei, 
deºi sunase, zãbovea sã punã note în catalog. Interesaþi de rezultatul 
final al lecþiei, îl înconjuram la catedrã. Pentru a nu scãpa ocazia 
primirii unei note bune, ne târguiam, negociam, iar foile catalogului 
zburau de la unul la altul ºi îl zãpãceam pe Serghei de nu mai ºtia 
care rãspunsese bine, care nu prea bine sau care nu rãspunsese 
deloc...

Celebrarea Revoluþiei din Octombrie reprezenta pentru domnul 
profesor Vladimir Mociunschi (Moº Alunã) evenimentul de vârf. 
Actuala cancelarie era locul unde, la data de 7 Noiembrie a fiecãrui 
an ne înghesuiam pentru marea sãrbãtoare. Cel care conducea 
festivitatea era dl Mociunschi, care se învârtea ca un titirez; avea un 
ton grav ºi era covârºit de importanþa momentului. Priveam, vorba 
vine, cu interes ºi respect portretele celor patru clasici împodobite 
cu ghirlande de flori... Moº Alunã era stãpân pe situaþie ºi domina 
asistenþa. Profesorii unor materii de bazã, dispersaþi în încãpere, 
aveau rol de elemente de decor. Sala se ridica în picioare când 
cântam imnul Uniunii Sovietice. Elevii recitau poezii în ruseºte ºi 
româneºte, arãtându-ºi atât recunoºtinþa faþã de þara care ne-a 
eliberat de sub jugul fascist, cât ºi iubirea faþã de marii conducãtori 
Lenin ºi Stalin. Aplauze ºi urale... În sala devenitã neîncãpãtoare 
plutea odatã cu entuziasmul ºi un aer nociv, de abia mai respiram. 
Nu lipseau însã mesajele de pace, osanalele ºi încheiam prãznuirea 
urându-i tovarãºului Stalin viaþã lungã ºi victorii pe calea 
construirii socialismului. 

Nu putem sã nu istorisim o întâmplare de la o Agapã pe care am 
þinut-o în clãdirea adiacentã Casei Armatei, când, dupã câteva 
pahare, împreunã cu un coleg, am cântat cu foc cântece sovietice. 
Am tot cântat cu patos, ºi în româneºte ºi în ruseºte. La masa 
alãturatã se afla profesorul Colibaba. La auzul cuvintelor ruseºti, 
privirea i s-a întunecat. Remarcasem noi cã ceva nu-i place, ºi, dupã 
ce am încetat, l-am abordat. Ne-a explicat starea sa, cauzatã de 
reamintirea calvarului prin care trecuse când fusese prizonier de 
rãzboi... Iertare, domnule profesor, pentru manifestare de 
exuberantã farsã care v-a rãscolit amintiri dureroase...

Reflexe autobiografice

-am referit anterior  la amintirile legate de Moº 
Strãjescu, omul de serviciu al ºcolii, asociindu-le cu Mcele ale marelui scriitor sârb Branislav Nuºici, care 

glumea cã : „Un coleg a îndrãgit aºa de mult ºcoala, încât a rãmas 
om de serviciu în ea”. Nici eu nu mã simþeam prea bine!... Familia 
mea era compusã din opt persoane: tata - singurul salariat, un 
amãrât de funcþionar, mama casnicã, cinci fete aflate în anii 
copilãriei ºi adolescenþei mele la facultate ºi ºcoli, iar eu, singurul 
bãiat, cel mai prost, care trebuia sã execute anumite munci pe care 
nici tata, aflat la serviciu, nici ai mei nu puteau sã le facã. 
Cheltuielile aveau destinaþie prioritarã pentru surorile mele, iar 
salariul tatei nu acoperea nici pe departe cerinþele noastre. Se 
asigura hrana din gospodãria casnicã. Cel cãruia i-a fost sacrificat 
timpul pentru învãþãturã, „angajat” sã ajute la gospodãrie sau sã 
execute unele treburi nu uºoare, care va sã zicã am fost eu. Duceam 
ºi pãzeam vaca, oile sau caprele la pãscut, trebuia sã asigur hrana 
pentru porc, cãrând din piaþa Dimitrov coºãrci cu coji de harbuz, 
îndeosebi, vara în vacanþã, cãram în cãldãri apã cu jugul de la 
ciºmeaua din stradã pentru a uda grãdina. 

Eram sãrãcãcios îmbrãcat, umblam de obicei, în anotimpul 
cald, în picioarele goale ºi numai iarna îmi permiteam sã port 
pantofi, cumpãraþi de la negustorii din Halã. Erau, ca mãrime, 
pentru adulþi, ºi de aceea le puneam cocoloaºe de hârtie în vârf. 
Toamna mã dezobiºnuisem de portul încãlþãmintei. Pe stradã 
mergeam eu cum mergeam, þinându-mi degetul mare de la picioare 
încovrigat pentru a nu-mi ieºi pantofii din picioare, dar pentru a pãºi 
pe pasarela de la Garã îmi era mai greu.

În iarna ºi primãvara anului 1958, tata a stat ºase luni la 
închisoare, lipsindu-ne de singurul salariu din casã. Trãiam din 
agoniseala în gospodãrie. Ce sã te miri cã, la fel ca alþi colegi, am 
pierdut anul. Nu aveam cum sã nu îl pierd. De ºcoalã, aveam curând 
sã mã apropii. Dovadã, aceste rememorãri...

Amintirile unui negruzzist
Dario Fo - 

”eternul bufon”
n Premiu Nobel pentru Literaturã se duce. Un 
altul încã nu s-a trezit din euforia câºtigãrii lui. ªi 
poate cã, în aceeaºi zi, unul abia se naºte. Ceea ce U

trebuie sã ºtie acesta din urmã, pentru a convinge Academia 
de la Stockholm, e cã trebuie sã facã ceva care sã cutremure 
lumea din temelii, sau mãcar o parte din ea, ori sã schimbe 
mentalitatea omenirii, complet sau în parte, ori sã fie un 
deschizãtor de drum, în ciuda curentelor potrivnice. Ceva 
extraordinar, care sã se reverse dincolo de coperþile unor cãrþi 
ºi sã inunde universul de frumos, de mãreþ, de bine. Nu e 
deajuns sã scrii, oricât de mult ºi de bine a-i face-o.

La Milano, 15 octombrie 2016 a fost zi de doliu. În ciuda 
ploii, o mare de oameni s-a adunat în Piaþa Domului spre a 
aduce un ultim omagiu lui Dario Fo, mort la vârsta de 90 de 
ani, cel care a fost un artist complet ºi complex: actor, scriitor, 
regizor, scenograf, pictor, cântãreþ, militant social ºi politic. 

În anul 1997, când primea premiul Nobel, pentru meritul 
de a fi ”reluat modelul bufonilor medievali, flagelând 
autoritãþile ºi susþinând demnitatea celor oprimaþi”, mulþi au 
contestat decizia. De la susþinãtorii principalului favorit la 
candidaturã, Mario Luzi, pânã la cei cu cele mai înalte funcþii 
în stat, care nu i-au recunoscut meritele în mod oficial nici 
dupã obþinerea premiului, ba, mai mult, i-au obstrucþionat 
activitatea pe diverse cãi, fiind îndepãrtat de la televiziunea 
naþionalã ºi din teatre pentru mulþi ani, fiind dat afarã din 
sediul teatral al trupei sale din Milano. “Dario Fo, cu un 
amestec de râs ºi seriozitate, ne deschide ochii asupra 
abuzurilor ºi nedreptãþilor societãþii, ajutându-ne sã le 
încadrãm într-o perspectivã istoricã mai amplã”, se spunea în 
comunicatul oficial al Fundaþiei Nobel, ceea ce explicã, 
oarecum, atitudinea ostilã pe care a stârnit-o în rândul 
autoritãþilor, nu numai din Italia, ci ºi din alte þãri. În 2012, 
spectacolul ”BerlusPutin”, o adaptare a piesei sale ”Bicefalul 
anormal”, a fost blocat la Sankt Petersburg. O altã 
reprezentare a fost cenzuratã la Vatican. Recent, în Turcia, a 
fost inclus pe lista autorilor interziºi, ceea ce a reprezentat, 
pentru el, ca ºi cum ar fi primit pentru a doua oarã Premiul 
Nobel.

Dar în timp ce puterea ridica zidul ostilitãþilor ºi cenzurii, 
popularitatea lui creºtea. Cu susþinãtorii de o parte ºi 
opozanþii de cealaltã, ”eternul bufon”, cum se autodefinea, ºi-
a continuat spectacolul. Nici nu era de mirare cã inamicii se 
înmulþeau, câtã vreme era neiertãtor cu toþi, în dreapta ºi în 
stânga, fãrã compromisuri. Modelului saltimbancului de 
curte, din pieþe ºi de pe scene ambulante, din Evul Mediu, 
Dario Fo i-a adãugat o conºtiinþã civicã ºi o atitudine politicã 
modernã ºi l-a purtat pe scenele unor spaþii culturale 
populare, singurele la care putea sã acceadã. ªi-a creat o trupã 
proprie, împreunã cu soþia sa, actriþa Franca Rame ºi alþi 
colaboratori, cu care a organizat ºi susþinut spectacole pânã la 
cãderea definitivã a cortinei. 

Cãutaþi-i fotografiile. Veþi gãsi în ele o figurã radioasã, un 
zâmbet larg, atotcuprinzãtor. Fie cã e o mascã, o alegorie, o 
jonglerie, un gest de clovn. Râsul e arma comicitãþii satirice, 
în care Dario Fo a fost un maestru, prin excelenþã. În ciuda 
vârstei, a bolilor, a greutãþilor. ”Nu pot opri îmbãtrânirea, ci 
doar sã devin bãtrân”, spunea într-un interviu.

În ce ne priveºte, am avut onoarea sã îl simþim aproape de 
comunitatea româneascã din Italia, ca ºi în acþiunile pentru 
apãrarea drepturilor muncitorilor strãini, anul trecut, cu 
ocazia prezentãrii cãrþii Un uomo brucciato vivo  Storia di Ion 
Cazacu/Un om ars de viu - Povestea lui Ion Cazacu (Editura 
Chiarelettere, 2015). Un volum scris împreunã cu Florina 
Cazacu, fiica inginerului care a murit în anul 2000, în chinuri 
groaznice, dupã 33 de zile de agonie ºi arsuri pe 90% din 
suprafaþa corpului, dupã ce patronul italian a turnat benzina 
peste ea ºi i-a dat foc ca unei torþe, pentru cã îºi ceruse 
drepturile salariale ºi un contract de muncã în regulã. 
”Suntem cu toþii vinovaþi, pentru neatenþie! O neglijenþã 
îngrijorãtoare, periculoasã, golul absolut al luãrii de poziþie.”, 
afirma Dario Fo la prezentarea cãrþii. El este ºi autorul 
desenului reprodus pe copertã, care ilustreazã ceea ce în 
cuvinte a exprimat tot el: ”Pare o operã sacrã prin violenþa 
mitologicã adunatã în ea”. 

ªi totuºi, ce ciudatã coincidenþã ca în chiar ziua morþii 
sale sã fie anunþatã decernarea premiului Nobel pentru 
literaturã lui Bob Dylan! Acelaºi Robert Allen Zimmerman 
care se numãra printre favoriþi ºi în 1997.  Iar indiscreþiile îl 
cotau în 2001 ca sigur câºtigãtor în ajunul anunþãrii 
laureaþilor, ceea ce l-a fãcut pe Dario Fo sã declare atunci: ”Aº 
fi chiar fericit sã fie Bob Dylan. Din pãcate, mã tem cã nu se 
va întâmpla, pentru cã regula e cã previziunile nu se 
adeveresc.” Previziunea s-a adeverit, dar dupã 15 ani. 

(II)
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    M    O    M    E    N    T

Jean-Pierre MONANGE, 
La maison du temps

 Ioan Florin STANCIU cronicuþa de la mare

acã nu s-ar fi stins între timp, de la 
sine, cãtunul ªahman ar fi devenit 
deja nemuritor, prin toate ediþiile D

Guiness Book ale acestui început mileniu, 
deºi, dupã ºtiinþa mea, din punct de vedere 
geografic, el n-a figurat încã, pe vreo hartã 
oficialã.

Eu, în calitate de cãlãtor solitar, l-am vãzut 
prima oarã, prin 1970, când mai avea încã vreo 
treizeci de cãsuþe pestriþe, adunate ca ouãle de 
pitpalac într-o dolinã circularã a podiºului din 
coasta de est a lacului Taºaul. Pe vremea aceea, 
cãtunul  Ada, numit de localnici  ªamanu, se 
afla la numai o orã de Constanþa, scufundat sub 
coroanele imense ale unor nuci ºi salcâmi 
seculari, dacã n-aº mai pune la socotealã ºi 
împletirea tropicalã a pomilor fructiferi de tot 
soiul: mai ales corcoduºi, zarzãri, pruni ºi 
viºini turceºti,  þesuþi între ei printr-o plasã de 
liane necunoscute ºi de volburã înmiresmatã, 
care, la prima vedere pãreau sã-ºi împleteascã 
ramurile direct pe acoperiºuri, precum 
grãdinile suspendate ale Babilonului, a cãror 
soartã aveau sã o împãrtãºeascã foarte curând.   
Mai ales cã aºezarea aceea  se scufundase cu 
umilinþã, deja, într-un amfiteatru umed al 
podiºului de calcar cretacic, dintre lacurile 
Taºaul ºi Gargalîc, în aºa fel încât, din orice 
parte te-ai fi apropiat, o puteai admira, mai 
întâi, întreagã - în toatã splendoarea ei verde, 
de oazã exoticã ºi atemporalã. 

Dar performanþa de Cartea Recordurilor, 
pe care am descoperit-o cu gura cãscatã, la 
prima ochire, consta, mai întâi, în faptul cã 
(chestie unicã în Europa, se pare) ºcoala ºi 
cârciuma convieþuiau în aceeaºi clãdire,umãr 
la umãr, despãrþite doar provizoriu, printr-un 
singur perete median, prin ale cãrui lespezi de 

adunãturã se auzea  desluºit în clasã, ceea ce se 
discuta la cârciumã, ºi invers, întregind astfel 
atât educaþia pentru viaþã a tinerilor ºcolari, cât ºi 
educaþia ºtiinþificã a bãºtinaºilor. Oricum, 
hardughia, luatã în întregime, pãrea o fostã 
magazie, improvizatã cândva, in illo tempore, 
din pietroaie brute ºi pestriþe, dar iute stivuite ºi 
potrivite împreunã printr-un misterios liant de 
culoarea vântului turbat ºi-a stepelor mongole.   
Cert rãmâne totuºi faptul cã intrarea în singura 
salã de clasã se afla  la numai cinci paºi de 
intrarea în singurul salon al Bufetului sãtesc, o 
anexã a Cooperaþiei de Consum Gargalîc, dupã 
cum reieºea de pe firma de tablã jupuitã, care îºi 
ameninþa permanent clienþii cu primejdia 
ramolitã a unei prãbuºiri iminente. De aceea, se 
mai întâmpla, de exemplu, ca vreunul dintre 
clienþii mai turmentaþi ai stabilimentului de 
consum sã greºeascã uºa spre closet ºi sã 
nãvãleascã, sub presiune, drept în sala de clasã, 
tulburând în extaz, solemnitatea actului 
instructiv-educativ.

Dar, cum, la pogorârea mea în valea 
umbrelor, sala de clasã era ferecatã cu un lacãt 
antediluvian, am pãtruns mai întâi în hambarul 
cu întunecimi ºi cu ecouri de grotã al cârciumii, 
acolo unde am fost luat iute-n  primire ºi salutat 
cu adînci salamaleicuri de Ersun ªefic, tartorul 
neîncoronat al sãlaºului. Pentru cã, aºa cum  
aflasem deja, toatã populaþia de la ªamanu era 
formatã din tãtari de la Crâm, sosiþi ºi stabiliþi 
acolo, pe la sfârºitul secolului al XIX-lea, sub 
conducerea a doi legendari fraþi ªahman, la care 
se adãugaserã ºi alþi fraþi de stepã,  hãituiþi 
încoace de  revãrsarea vindicativã a armatelor 
Roºii. 

Salonul bahic - un staul mai mare, cu grinzi 
solide din fag, la vedere, mirosea a tutun de 

De o sobrã eleganþã graficã ºi echilibrat 
structurat tematic,  tânãrul SCRIPTOR( 7-8. 
iulie-august, 2016) oferã cititorului un sensibil 
seismograf al tumultului literar actual, dar ºi 
informaþii, comentarii avizate din celelalte arte. 
Dintre numeroasele profiluri, cronici, recenzii, 
adnotãri, remarcãm prezentarea cãrþii lui 
Nicolae Busuioc, Amintiri din Bibliopolis, 
vãzutã, de Elvira Sorohan, drept „încercarea de a 
revigora plãcerea cititului, posibilã numai prin 
frecventarea bibliotecii”. Comentând volumul 
poetului Ilie Tudor Zegrea, Deschideþi fereastra 
cã ninge, Mihaela Grãdinariu observã cu 
empaticã profunzime: „Ca într-un ceremonial 
incantatoriu al cuvintelor, Ilie Tudor Zegrea îºi 
poartã cu demnitate povara creaþiei, ºtergând 
lacrimile singurãtãþii, nedezlipindu-se de o 
vibraþie tragicã de care ne contamineazã, 
ilustrând un destin care nu e înfrânt ºi nu se 
supune rãzboaielor vãzute ºi nevãzute ale unei 
istorii nedrepte: Pe þãrmu-acestei seri ce-i zicem 
veac/ Durerea lumii nu mai are leac/ (...)/...ªi ca 
nisipul scârþâind în dinþi,/ Mai sunã azi ºi-a 
treizeci de arginþi.” Constantin Dram 
descifreazã sensuri tãinuite în Secetã, nu este 
numai „cel mai bun dintre volumele (lui Nicolae 
Panaite) de pânã acum”, „un volum de poezie 
adevãratã”, ci ºi un argument cã poetul „are forþa 
necesarã de a le da pe urmãtoarele”, într-o 
continuare a imaginarului pornit din Din spinii 
înfloriþi sau Arca, unde „O înserare, ca niºte 
maluri în roiuri,/ mã ia ostatecul / înãlþimilor, 
ruinelor ºi prundurilor.../ Va veni prin ogrãzi/ Va 
intra ºi prin case/ polenizând trãirile cu 
scripturi arse”.  Ca ºi cum caseta redacþionalã a 
„Cronicii vechi” s-ar fi mutat în paginile 
„Scriptorului”, îl citim, în acelaºi numãr, pe 

peliniþã ºi-a alcool  din sfeclã furajerã. Pe jos, 
foarte practic, fusese împrãºtiat, fãrã 
economie, un strat  gros de nisip, iar de pe 
grinzile din dreapta ºi din stînga barului, se 
legãnau, ca niºte candelabre din argint foarte 
vechi, câteva legãturi  de calcani afumaþi, pe 
care sarea vânãtã, obþinutã prin evaporarea apei 
de mare strãlucea boreal ºi îndepãrtat, ca niºte 
cristaluri vieneze. La masa îmbrãcatã-n 
muºama, de lîngã ambrazura ferecatã a 
singurei ferestre, aºezaþi pe niºte dovleci 
dolofani, doi localnici ºuºoteau pe limba lor, 
cercetându-mã stânjeniþi cu ochi subþiri, oblici 
ºi bãnuitori, pentru cã nimeni nu venise 
niciodatã, ca sã le-aducã vreo veste bunã  Iar 
pentru ei, eu eram ãla cu taxele, amenzile, 
impozitele ºi propaganda, probabil.

Pe la începutul noului mileniu însã, când 
ministrul brusc emanat Cati Andronescu 
(colegii mei, academicienii!) a miorlãit ceva 
despre situaþia delicatã a unor elevi din mediul 
rural, primarul de la Gargalîc,  greu 
academician de ªtefan Gheorghiu, aºijderea, a 
hotãrât sã se dãrâme zidul care separa ºcoala de 
cârciumã, iar hambarul acela din stâncã ºi 
cremene sã revinã în întregime cooperativei de 
consum, care era obligatã, prin hotãrâre de 
consiliu, sã-l punã la dispoziþie pentru nunþi, 
botezuri, întruniri politice, manifestãri 
electorale, precum ºi alte carnavaluri sau circ  
de orice fel: „Ia stai puþin - ce-atâta ºcoalã, bre, 
ca sã-i strice la minte ºi pe neprihãniþii mongoli 
dintre bãlþi, pe care o sã-i învãþãm noi cu cine sã 
voteze frumos, ca sã le fie mult mai bine, decât 
le-a fost!” 

Mai ales cã mulþi dintre bieþii alegãtori 
fuseserã deja foarte greu încercaþi, încã de la 
începutul secolului trecut, când, acolo, în 
Crimeea natalã, alde Stalin ºi inginerii sãi 
psihanalitici se cam strãduiserã deja, sã le 
deschidã mintea, la propriu, cu baioneta ºi cu 
pistolul de lãmurire, mai întâi, precum  ºi cu 
nelipsita cãrticicã roºie, de propagandã, pentru 
supravieþuitori.

ªCOALÃ  à la Carte

Mircea Radu Iacoban care, dezinvolt ºi aplicat 
ca întotdeauna, considerã cartea lui ªtefan 
Oprea, Mãria sa Teofil Vâlcu, un „demers 
monografic care tinde spre exhaustiv, întreprins 
cu minuþie ºi, de ce sã n-o spunem, cu drag de 
subiectul cercetat”. ( V.B.)

Persoanle sau instituþiile care vor sã sprijine 
financiar revista pot depune 
sumele în contul RO23BPOS24006748050RON01 
- Banc Post Iaºi.

Revista poate fi procuratã din reþeaua de librãrii 
SEDCOM LIBRIS Iaºi, 
S.C. TUTUN ªI ZIARE S.R.L., precum ºi de la 
sediul redacþiei din strada 
Trei Ierarhi, nr. 2, et.1, Iaºi, cod 700028.

Abonamente  Pe adresa redacþiei, prin mandat 
poºtal, în contul revistei.
84 lei / an + 24 lei taxe poºtale,
42 lei / 6 luni + 12 lei taxe poºtale.
Vã rugãm sã scrieþi pe mandatul poºtal sau pe 
documentul de platã adresa 
poºtalã completã ºi perioada de abonare.

De la începutul lunii iunie a.c., în vitrina cu noutãþi 
a editurii italiene Genesi din Torino este expus la 
loc central volumul bilingv de poezii Strisce di 

carta / Fâºii de hârtie al Florentinei Niþã. O primã 
concretizare a râvnei colaboratoarei revistei 
noastre de a emerge în peisajul liric din þara lui 
Dante. De apreciat faptul cã ea ºi-a tradus singurã 
poeziile în italianã, sub atenta îndrumare a 
poetului Menotti Lerro, responsabilul colecþiei 
”Poeti senza cielo” în care volumul a apãrut. 
Citãm din prefaþa scrisã Patrizia Serra, o 
cunoscutã publicistã ºi critic de artã din Milano: 
”Poezia Florentinei Nita ne încântã cu un 

monolog interior în care fragmente de viaþã, mari 

ºi mici, lasã spaþiu unor consideraþii asupra 

existenþei care îmbracã, pe alocuri, forme de 

tristeþe ori de regret. Scurtele reflecþii lirice se 

deruleazã, cufundându-ne în starea melancolicã 

ce strãbate gândirea acelora care au trãit multe 

experienþe de viaþã.” (A.B.)

accent

Tâmpirea 
globalã

m admirat de curând - ori la tv, ori pe 
internet, cã astea rãmân izvoarele 
izvoarelor noastre în materie de A

cunoaºtere ºi de înþelegere (asistatã) a vieþii - o 
clasã de elevi contemplând, after school, 
nemaivãzutul spectacol al mulgerii unei vaci. 
Biata Joiana nu pricepea în ruptul coarnelor 
cum de a ajuns în centrul atenþiei ºi, apãrându-
se de muºte, mai plesnea cu coada câte un 
reflector tv. Onor publicul pãrea cufundat în 
uimire, adevãrata reprezentaþie constituind-o 
expresia feþelor ºi înalta frecvenþã a 
exclamaþiilor la fiecare þâºnire a firicelului de 
lapte din þâþa atent ºi grijuliu dezinfectatã. De 
ani buni, ºcolerii total orãºenizaþi moaie cornul 
în laptele dejunului ritual, însã pentru prima 
datã luau cunoºtinþã de realitatea „procesului 
tehnologic”. Care, judecând dupã ceea ce fãrã 
vorbe spuneau chipurile, dincolo de inedit ºi 
interesant, îl gãseau ºi dezagreabil. Fetele cam 
strâmbau din nas, lãsând impresia cã vor 
continua sã acorde credit total laptelui praf - 
mai ales dupã ce vedeta grajdului a slobozit ºi-o 
balegã agasant aromitoare (senzaþie total nouã, 

câtã vreme încã nu s-a inventat internetul 
olfactiv). Nu le-a mai spus nimeni cã ºi laptele 
praf tot dintr-o þâþã s-a prelins cândva; oricum, 
cu statut de breaking news, cadrele cu pricina au 
devenit „virale” pe internet. Aceiaºi copii, sau 
colegi de generaþie, la întrebarea din extemporal 
„ce oraºe româneºti ºtiþi?” au scris „Bucureshti”, 
„Iashi”, „Constantza”, „Timishoara”, translând 
ortografia ºtirbã a internetului în noua ºi 
biruitoare gramaticã a vremilor noi. Nu chiar ei, 
desigur, dar tot emuli ai netului, au ornat 
lucrãrile scrise la simularea bacului cu splendide 
perle logice de calibrul „O pãdure virginã este o 
pãdure în care mâna omului n-a pus niciodatã 
piciorul”. Sau: „Nilul este un fluviu rãmas de pe 
vremea faraonilor”, „Animalele sãlbatice trãiesc 
în pãdurea zoologicã”, „Latina clasicã este o 
limbã moartã, care nu se poate vorbi decât în 
scris” etc., etc. Fãrã îndoialã cã ºi în generaþia 
mea (faptul cã, în copilãrie, am ºi pãscut vaca, n-
aº crede cã-mi furnizeazã vreun ascendent!) în 
toate ºcolile ºi mai în toate clasele aflai câte un 
Bulã în stare sã trânteascã prostii de-ngheþau 
apele. Îmi place sã cred cã nu chiar aºa de 
gogonate, da-i impresie falsã, fiindcã presa 
noastrã, atâta ºi cum era, le tãinuia, combãtând 
cu stricteþe sub lozinca „avem un tineret 
minunat!”  N-o fi mulsul vacii indicatorul-etalon 
în stare sã reveleze nivelul cultural al unei 
generaþii cu atâtea batalioane de olimpici ºi 
remarcabil exod de creiere. Poate, însã, exprima 
ºubrezirea relaþiei cu realul nemijlocit, cu viaþa 
autenticã, stabilirea într-o lume paralelã, 
asepticã, bactericidã, în exces electronizatã ºi 
fatal artificioasã, în care, vorba lui Pleºu, 
„laptopul pare sã fie mamã, tatã, prieten, ºi 
probabil iubitã (…) gãsind atât de uºor, începi 
sã-þi închipui cã deþii cu adevãrat ceea ce ai 
gãsit. Impostura e, de aceea, pagina subiacentã 
a culturii pe internet.” Un expert apreciazã cã ar 
fi mai periculos decât fenomenul încãlzirii 
globale, acela al… tâmpirii globale: „curba 
graficului care monitorizeazã tâmpenia planetei 
a început sã urce brusc în ultimii ani, pe mãsurã 
ce tot mai mulþi pãmânteni fac abuz de televizor 
ºi calculator. Unele zone sunt mai predispuse la 
tâmpire decât altele; în Europa de Est efectele se 
vãd deja cu ochiul liber”. Nu ni se spune care-s 
parametrii apþi sã conducã la o comensurare 
credibilã, dar pe undeva, parþial, se cuvine luatã 
în seamã, câtã vreme e limpede cã internetul, 
imens câºtig pentru omenire, a cãrui utilitate n-o 
contestã nimeni, devine primejdie ºi teroare în 
acelaºi timp: a înlocuit lectura cãrþii cu ersatz-ul 
rezumatului pe net, a inventat comunicarea 
evisceratã de sentiment a Facebook-ului ºi 
Linkedin-ului, a pus în locul efortului intelectual 
pretins de tezaurizarea cunoºtinþelor slugãrnicia 
Google-ului ºi a instaurat realitatea configuratã 
de taste. Din nou Pleºu: „ele au introdus în 
metabolismul culturii un coeficient de facilitate 
care presupune, e drept, acces prompt, dar ºi 
lene mentalã, pasivitate, imposturã”. Alte voci, 
tot de la NASA, combat în celãlalt sens: 
omenirea ar fi, datoritã netului, din ce în ce mai 
inteligentã - în pofida faptului cã „legea 
conservãrii inteligenþei” porneºte de la ideea 
unei valori etern constante, indiferent de 
cantitatea de informaþii deþinute la un moment 
dat. Rândurile de mai sus s-ar dori o pledoarie 
pentru readucerea cãrþii pe piedestalul ce-l 
meritã. Strãdanie inutilã: odatã „liniºtea de 
librãrie” instauratã, mai tentantã rãmâne  
vânãtoarea de pokemoni.
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